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Sananparsien sääkalenteri

Muistiin merkinnyt Simo Höylä

Jos on usva uutenavuotena niin on
halla heinäkuussa. Hassukin huomaa,
että loppiaisena 6. 1. on päivä pitempi
Jos ei suojaa sydänkuussa, niin ei kel-

po kesästä.

Paavali 25. 1. syksyy, Kynttilä ke-

vättä. Jos ei pauku Paavalina, eikä

kylmä kynttelinä, niin keväällä kylmää
kyntäjii ja paleltaa paimenii

Heikiltä 19. 1. eläintenruoka kahteen
ja ihmisen ruoka kolmeksi.

Jälkeen uuden vuoden ensimmäisestä
suojapäivästä laskettiin kaksisataa vuo-
rokautta eteenpäin, sitten on ruis val-

mis - uutinen on joutunut.

Paavalista kuukausi Marttiin 24. 2.

Oli tapana sanoa, että Matin toinen sil-

mä vettä vuotaa, kun räystäistä rupesi

vettä tippumaan.
Matin päivänä karhu kääntää kyl-

kensä.

Minkä ennen Mattia hellittää, sen

jälkeen Matin kiinnittää.

Helmikuun hellät tuulet maaliskuus-

sa maksetaan.

Jos ennen Mattia härkä saa juoda
räystään alta niin jälkeen Maarian kuk-
ko janoon kuolee.

Matin jälkeen voi sataa lunta vielä

niin paljon, että kykkävän koiran peit-

tää.

Helmikuussa on aina kova tuuli, joka

karistaa puista sammalia ja kaikkea
moskaa, siitä laskettiin seitsemän viik-

koa kesän tuloon.

Matista kuukausi Maariaan 25. 3.

Jos Maariana ei maata näy niin ei Jyr-

kinäkään kesä ole. Mikä Maariana
katolla se Jyrkinä maassa (eli vaolla).

Reki heitto Mariaan tahi viikkoo pe-

rästä.

Maaliskuu se maan näyttää ja ojat

täyttää.

Kuu kiurusta kesään. Maaliskuun
loppupuolella jo olikin korkeimmilla
paikoilla kiurun mättäitä näkyvissä.

Maariasta kuukausi Jyrkiin 23. 4. Oli

tapana sanoa, että niin on paikallaan

kun Jyrin päivä.

Käki kukkuu Jyrin ja Vapun välillä

vaikka tuuran varren päässä.

Jyrki ottakoon lehmät vaikka sel-

kään. Oli tapana, että Jyrin päivältä

alettiin laskea lehmiä laitumelle. Jo-

kainen laski lehmänsä kesälaitumelle

silloin kun hän katsoi sen sopivaksi.

Mutta harvoin ennen Jyrkiä. Nais-

väellä oli tapana kastella paimen mä-
räksi. Kun se keväällä ensimmäisen
päivän iltana saapui kotiin karjoineen,

niin talon tyttäret eli piikatytöt olivat

vesikappa eli ämpäri kädessä jossakin

nurkan takana lähellä karjakeittiötä

paimenta odottamassa ja kun paimen
saapui niin hän sai vettä niskaansa.

Näin tapahtui ennen vanhaan meillä

päin, mutta kukaan ei oikeen pystynyt

selittämään sitä, miksi niin tehtiin.

Paimen oli vuorollaan talossa kaksi

päivää lehmältä ja yhden päivän hie-

holta. Paimenta pidettiin kuin piispaa

pappilassa, sille paistettiin piirakat ja

tehtiin munavoita varsinkin evästä var-

ten, jottei hän olisi seuraavassa talossa

entistä taloa missään nimessä moittinut

Merituitun kylä oli suuri, kaksi kilo-

metriä oli pituutta ja suunnilleen sa-

man verran leveyttä. Talot olivat eril-

lään toisistaan suomalaiseen tyyliin.

Kylässä oli monet kujaiset, niin muo-
dostui lehmistä monta karjaa ja joka

karjalla oli oma paimen.
Sanottiin, että Vappuna vasta kaina-

lossa Orahasta touko tunnetaan.

Keväällä päivä ja syksyllä viikko.

Kun keväällä päivää myöhemmin kyl-

vit niin syksyllä viikkoa myöhemmin
se valmistui korjattavaksi.

Kevätkylvön aika laskettiin seuraa-

vaan tapaan: Vanhasta juhannuksesta

jatkuu s. t4



Kosemkinan pojasta tuli

professori

Leo Yllö, joka täytti kuluvan vuoden

tammikuun 6. päivänä kuusikymmentä

vuotta, on tehnyt merkittävän työn maam-
me maataloudellisen tutkimuksen alalla ia

toimii nykyisin Valtion siementarkastuslai-

toksen johtajana ja professorina Hän on

syntynyt Kosemkinassa kansakoulunopetta-

ja-pariskunnan lapsena. Hänen akateemi-

set opintonsa ovat tapahtuneet sekä Eestissä

että Suomessa. Suoritettuaan ylioppilastut-

kinnon Narvan yhteiskoulussa 1934 hän val-

mistui agronomiksi ja maataloustiet. mais-

teriksi Tarton yliopistossa 1938 ja 1939.

Siirryttyään Suomeen Yllö suoritti Helsingin

yliopistossa maatal. ja metsätieteen kandi-

daatin tutkinnon 1949 ja väitteli tohtoriksi

1958. Oltuaan ensin toimessa lisenssiviras-

tossa hän siirtyi varsinaisesti omalle alal-

leen, ollen 1958—1959 Perä-Pohjolan koe-

aseman tutkijana Rovaniemellä sekä sen

jälkeen Tikkurilassa Maatalouden tutkimus-

keskuksen kasvinviljelylaitoksen tutkijana

ja myöhemmin saman laitoksen erikoistut-

kijana v:teen 1969, jolloin määrättiin Val-

tion siementarkastuslaitoksen johtajaksi ja

professoriksi.

Yllö tunnetaan uutterana ja arvokkaita

tuloksia saavuttaneena tiedemiehenä, joka

on julkaissut runsaasti tutkimuksia varsin-

kin perunan, viljojen ja rehukasvien vilje-

lyn aloilta. Hänen väitöskirjansa selvitti

sotien jälkeen viilettäväksi tulleen uuden

rehukasvin, nattinauriin viljelytapoja ja

-mahdollisuuksia Suomessa. Tutkimustensa

perusteella Yllö oli saavuttanut monipuo-

lisen pätevyyden nykyiseen virkaansa Val-

tion siementarkastuslaitoksen johtajana,

jossa työskentelee satapäinen joukko tar-

kastajia ja muita siementarkastustyötä suo-

rittavia henkilöitä. Yllö on tehnyt runsaasti

opintomatkoja Euroopan eri maihin ja jou-

tuu nykyisin useasti osallistumaan siemen-

tarkastusta käsitteleviin kansainvälisiin

kongresseihin.

Tunnemme Yllön Inkerin asioihin kiin-

nostuneeksi ja niihin monilla tavoin osallis-

tuvaksi; hän on mm. toiminut Inkeriläisten

sivistyssäätiön hallituksen jäsenenä sen

perustamisesta lähtien ja on nykyisin sää-

tiön hallituksen puheenjohtaja. Toivo-

tamme hänelle jatkuvaa menestystä kaikis-

sa toiminnoissaan. — E.A.J.



Ann-seukon läksijäiset ja hiät

Tiä on miun lapsenmuististain tem-
mattu iha tos juttu. Ko mie olin vast

neljtoist täyttänt — aloin käyvä iltamis

ja tantsulois. Mie käin usjast Virkki-

läs ja Suaprus. Virkkilä oli mein Sus-

saaninan stantsalt kuuvven virstan piäs,

mutt Suapruuhe olj kaheksa virstaa.

Niä kylät olliit metsiin takan, eikä sin-

ne mänt junnaa, — vua sellane vetelä

muantie mitä pitkin laputin jalkasi.

Suaprus mie käin harvemmi, ko se

olj pitemmän matkan takan ja siel elj

vua yks Toivo-seukkoin, mutt Virkki-

län Helen-tättiin luon mie käin usjast.

Helen-tättiin pere olliit rikkait ja heil

sain ain vatsan täyvvelt syyvvä kaikel-

laisii hyvvii ruokii. Olj miul viel toi-

nekkii syy mitä vart inie heil käin niin

usjast ja niin mielelläin.

Helen-tätilläin olj kaks poikaa —
Anttu-seukko ja Toivo-seukko. Anttu-
seukko olj jo aika-mies, mutt Toivo-

seukko olj minust vua koit vuotta van-
hemp. Mie rakastin Toivo-seukkoo ja

hiä olj ain miun kanssain, ko mie olin

heil käymäss. Hiä soitti hyväst kitta-

raa ja ain laulelj rallattelj, ko hänell

olj nii hyvä lauluiänkii.

Virkkiläs heil kävvessäin mie ain piä-

sin seukkoloinein kans sarraimee tantsi-

maa ja minnuu piettii suuress arvoss,

ko mie, niätse, olin soittajan seukko In-

kerelt. vaikk joha myö silloin elettiik-

kii Sussassiinan stantsal. Meinhä pitj

myyvvä se kotj sielt Inkerelt ja muut-
taa pois huttoralt — kolhoosin maihe
välist. Myöhä oltii silloin jo työläisii

ja issäin olj työss huaprekal.

Mutt Ann-seukostain miun pitj täss

nyt Teili luatii. Poikiin lisäks Helen-
tätilläin olj yks tytärkii, ja hiä olj van-
hin lapsist. Ann-seukko olj olt jo

kauvva naima-ijäs, ja kaikk luuliit, jot

hiä ei ennää piäsekkää miehelää, ko
ikkääkii olj jo koltkymment vuotta.

Hiä olj ain nii hiljane ja vierast kaikkii,

etenkii miehii Kyll hänt olj jo mont
kertaa kosittukkii, mutt hiä vua mänj
viel hiljasemmaks— vapis ja tutis kojin

nurkas. Hiä ei hirvint männä tantsu-

loihekkaa, ko sielt pojat ai tahtoit tulla

suattamaa, sill hiä olj oikein sorja pu-
naposkine tyttö. Hänell olliit paksut
keltaist hiukset, kuin kultaa, ja isot si-

nist silmät. Hiuksijaa hiä pitj kahel
letil, mitkä toisinnaa kiäns pian ympär.
Naisiin kans hiä luatj pojist ja miehist
ko muutkii tytöt ja naiset.

Sit yhteen kevväin tulj rikas mies
Suaprust Annii kosimaa. Aluks hiä

luatj asjast Helen-tätillein, jot hiä olj

kuult Annist kaikkee hyyvvää, ja hiä

olj kuult mitein kovast Anni pelkäs

miehii. Tiä naimakauppa olj niät He-
len-tättiin mieleine, paras, mitä Annill

vois uatella, ja hiä alkoikii Annii suos-

tuttelemaa sill miehell. Se mies olj,

niätsie, rikas ja nuor leskmies, ja oi-

kein potrakin, ja hiä olj piättänt Annin
naijja. Tulj hiä heil käymääkku iha

yhtennää, ja alkoi luatii Annilkii joka

kerrall siint yhest ja samast asjast.

No sitt lopultkii tapahtu ihme, ja An-
ni mänj hänen kanssaa ostamaa prita-

nuiks myöpeleit. Hyö olliit ostaneet

rovatin, kuapin, pöyvvän ja tuoliloi.

Siin rovatis olliit sellaist kiiluvat pum-
put kummaskii piäs, ja ne pritanut ajet-

tii linnast suoraa sinn Annin uutee kot-

tii. Muist pritanuist Ann-seukol ei olt

puutetta, ko hiä olj Helen-tättiin käs-

kyst niit ommelt joka vuoss lissää, ja

vua lissää. No sitt nekkii vietii jo ielt-

päin sinn sulhasen kottii.

Lopultkii tulliit sitt läksijäist ja hiät.

Mie muistan — ko tultii morsiant otta-

maa, ni morsiant ei lövvettykkää niis-

tää. Mutt mie olin koko ajan katsont

Ann-seukon perrää ja tiesin miss hiä

olj. En mie vua kellee sitä sanont,

vaikk miultkii kyseltii. Sitfko kukkaa
ei minnuu näht mie puikahhin Annin
luoks liävää. Siell Anni seiso liävän

nurkas ja tutis pelost, ja yhtäperrää

miul hörppys — jot hiä ei miä tuppaa,

eikä naimisii. No mie sitt kysyinkii

hänelt, jott mitä vart hiä käj ostamass

niit myöpeleitkää sen sulhasen kanss,

ni hiä vua sano, jotfei hiä tohhint en-

nää vastustaa äitijää, ja se mieshä ne



ost, ja makso, ja oJjha se hauska sannoo
— mikä miu] näyttiijää, ko töine hu33u

ost kaik ja just ne mitkä miuJ näyttii-

siit

No sitt mie Juajin kauvan Annin kans
ja aJoin vua kovistammaa, jot ky]] hä-

nen on nyt mäntävä tuppaa, si)) sieJ]

koko morsiant ottamaa tuJt hiäväk uot-

tetoo hänt, jot ei hiä sua sitä häpjää
tehhä si33 suJhaseJ], jot ei miä, ko
kaikk istuut pöyvväs ja uotteJoot. Hiä
vua itköö, iha veejeks muuttuu, ja vua
hoppuvaa, jott hiä ei miä.

]joputtkii mie sit sanoin hänett, jot

jos hiä ei nyt tähe miun kanssain tup-

paa, ni mie miän sanomaa hänen äitit-

tee ja niitt muitt miss hiä on, ni ne tut-

]oot ja vievät hänet siett tiävän nurkast.

Se sitt auttoikii. Hiä kuivais sitmääse

ja tähtj miun kanssain sinn tuppaa.

Koko ajan hiä rutist minnuu kiäjest

niin kovast ko jakso ja tutis petost.

Tuvas nous suur ito ko morsian töy-

ty. Mie en jaksa ennää muistaa — mitä
ne huusiit, vua koko ajan katsoin Annii
ja petkäsin, jot hiä voip kuatuu siihe

sittat kauhust, ko hänen takkii piettii

niin kovvaa hättyy. Hiä otj nii vatkija

ko hursti.

Ei hiä sittenkää siihe kuatunt, sill ne
vieraat ottiit Annin ja istuttiit pöyvvän
tuaks sen sulhasen vieree.

Mie en sit siint uamust muuta ennää
tiijjekkää, ko mie manin sinn tiävän

nurkkaa itkemää, enkä kehant tutta

kennee näkyvii sitmät niin punaseen
itkust. Miut ottiit arat sitmätuomet ja

ne ko tuttiit punaseks — ei ne iha koht
vuatenneetkaa. Suuret tytöt oisiit miut
kovast nauraneet, ko pien tyttö otj niin

kovast itkent täksijäisis.

Sitt jätkee puoten päivän morsian
ja suthanen ajjoit vihitt. Koko Suap-
rust tutt ottajaväk ja suattamaa tähtent

Virkkitän väk ajjoit kirkkoo. Ensim-
mäisess Katjaskaas ajjoit morsiuspar ja

Annin Toivo-vetj skutsariin, sit muut
sukutais-miehet ja toveritsat skarappas-
koitt kovvaa peräss, niin jot tie pöttys.

Mie en piäst kirkkoo, ko äitiin otj

yks emännist ja mein pitj männä iett-

päin hiätattoo taittamaa pöytii. Ko hiä-

väk tuJj — pitj o33a kaikk vaJmist pöy-
tää nostettavaks.

No ky]] mie sain heit kauvva uote))a,

iha siJmät virruit pitkäks. Sit JopuJt-

kii hyö ajjoit kujjaa kovan metelin

kanss. Morsian ja sulhanen suatettii

paikoittee ikkunapöyvvän tuaks iha

keske]]. Siihen kohtaa pöyvväJ] o3j 3ai-

tettu iso morsiuskukkaki — vuaJianpu-

nainen hortensia. Hyö uotteJiit ja sei-

soit siin kunis muutkii Jöysiit omat
paikkaaseen siin pöyvväss. Etutuvass
o3j kaks pitkää pöytää ja ne koht täyt-

tyit sukutaisist. Siihe morsiammen
ja suthasen vieree piäsit vua hein sisa-

rens ja veikkons, sekä parraat tyttö-

jä poika-toveritsat. Heit sanottii mor-
siusneidoiks ja suthaspojiks.

Ruokii otj niin patjo jot pöyvvät not-

kuit — hernerokast atkain — piirakkoi,

kiissetii- ja makjaa rokkaa myöten.
Rikkaiss häiss ain tarjottii viinaakkii

koko hiäviäjett.

Atuks kaikk atkoit syyvvä, mutt koht
kaikk nousiitkii seisomaa. Heit otj kä-

sissää tävvet rjumkat vodkaa, ja hyö
huusiit kovast yhtee iänee jot — »korj-

kaa . . aa . . aa, korjkaa . . aa . . aa.»

Hyö saikii kauvva huutaa, ennenku
morsian ja sulhanen suutetiit toisijaa,

sitt Anniha otj niin ujo, eikä tuvant an-

taa suuvettä niiss pöyvviss itsijää. Lo-
putt ei ennää muu auttant ko suostu-

mme suuvvettavaks. No, sit ko hyö
ottiitt suuvvetteet ni kaikk joivat rjum-
kaasen tyhjäks. käivät istumaa ja tuas

syömää, ja sitt koko ajan kiittetiit —
jot »nyt on makjaa».
Ne sitt tuas — vähän ajan piäst —

nousiit kaikk seisomaa ja tuas huusiit

»korjkaa», eikä ennen käyneet istumaa

kunis morsian ja suthanen tuas ottiitt

suuvvetteet. Kest kauvva kunis kaikk

ottiit syöneet ja juoneet vatsaase täy-

tee hiäruokii ja juomii. Ki yhet pöyv-
vättist otj syötetty — siivottii pöyvvät,

ja tuas atettii atust ast kattaa pöytii.

Morsian ja suthanen istuit koko ajan

pöyviss, kunis kaikk kutsutut vieraat

otj syöneet, vaikk ei hyö itse ennää
jaksaneetkaa syyvvä. Hein otj istut-

tava siin siks, ko atko ain vätitt viina

maistuu korjkatt, ni pitj suuvvetta se

maistumaa makjatt.



Turun Inkeriläisten joulujuhla 1937

(Ote Taimi Samoojan äidilleen inkerilais-

syntviselle (Venjoelta) Olga Kahi-Suomiselle

Turusta Hetsinkiin t6. t2. t937 lähettämästä

kirjeestä).

»Viime viikotla uhrasin kaiken vapaa-

aikani täkäläisille Inkerin pakolaisilte: toi-

min myyntipäätlikkönä ja kerjäläisenä.

Eikö olekin erikoinen yhdistelmä: Olin ko-

ko keskiviikko-päivän kto 9 a. klo 5 i. myy-
mässä inkerit. ompetuseuran töitä Naisyti-

oppilaiden Karjala-seurassa Ylioppilaskun-

nassa. Sain sietlä myydyksi noin 800 mk:lla,

loput 300:— myin yksityisesti jälkeen-

päin. Voittovaroilla pidimme sunnuntaina

pakolaisille hienon joulujuhlan. Sinne olin

saanut kerjätyksi varakkaammilta tuttavil-

tani: 5 kg palasokeria, 2—3 kg makeisia

joululahjapaketteihin, piparkakkuja, pikku-

leipiä ja mikä parasta: ison kasan vaateta-

varaa* 2 hyvää poikain talvipalttoa, kah-

det mainiot golfhousut, yhdet miehen ken-

gät, tytön päällyskengät, 2 talvilakkia y.m.

lakkeja, suuret määrät sukkia, lapasia,

kaulahuiveja y.m. Kotoa vein vielä 2 poi-

kain tatvitakkia.

Jaoin ne joulujuhlassa ja saatoin täten

valmistaa monelle tarvitsevalle suuren ilon

ja avun, ne menivät kuin kuumille kiville.

Meillä oli oikein hyvä ohjelma: Kaksi

minun hyvää ystävääni: pianisti Uita Ste-

nius ja viulutaiteitija Ilma Sutinen-Wige-

lius esittivät hienoa ohjelmaa vain asian

harrastuksesta ja minun takiani. Ja kuinka

tervetuttutta se on ihmisitle, joitla ei kos-

kaan ole tilaisuutta mennä konserttiin, saa-

da kuulla täysipainoista taidetta. Minä

itso lautoin, Aino Hämäläinen oti harjoit-

tanut pari pientä lasten näytelmää, Kosti

Kupiainen esitti suuremmoisesti huumoria,

Teppo ja Partanen lukivat muistelmiaan

Inkeristä, pastori Varjovaara piti joulu-

saarnan. Kuusi paloi, tarjottiin kahvia

herkullisen kranssin y.m. kanssa, syötiin

mainiota riisipuuroa, sitten tulivat tontut

ja jakoivat 50 namuspussia».

Tuolloin elettiin tiukkaa aikaa, ei ollut

mitään yltäkylläistä kuten nyt.

Mie katselin koko ajan Ann-seukkoo.
Hiä olj nin pienj, valkija ja sorja, ko
lettipiä nukke. Hänell olj valkija pitkä

ja kaunis morsiuspuku piäl, valkijat su-

kat ja kengät, pitkä valkija pitsihuntu

ja talikukkaist pian ympäril keltasis

läikkyvis hiuksis. Hiä vua olj niin

murheellisen ja kiusatun näkönen ja

hiä ihanku ois häppeilt ihmisii.

Ko kuokkavieraatko olj syötetty ja

juotettu— vietii pöyvvät pois etutuvast,

ja penkit vua jätettii. Ämmät alkoit

tantsii takatuvan puolel ja nuoret etu-

tuvan puolel. Sinn olj palkattu kaks
soittajaakkii haitarloihee kans. Hyö
soittiit vuoronperrää ja heit piettii suu-

ress arvoss. Välill Annin Toivo-veikko

soitti kittarallaa.

Sinn olj kutsuttu laulaja-ämmätkii

itkettämmää morsian t. Hyö lauloit ta-

katuvan puolel morsiammel ja sulhasel

aluks itkuvirsii, sit sellasii, miss antoit

kaikellaissii hyyvvii neuvoloi hiäparil.

Anni itk koko ajan, mutt ämmät vua
lauloit ja lauloit.

Myö valvottii koko yö, ko ei olt Ul-

laa mihin käyvvä makkaamaa. Uamusel
myö ajettii Helen-tättiin kans takasi

Virkkilää ja siel käimme koht leppää-

mää ja nukuimme koko sen päivän ja

viel yönki yhtäperrää. Kyll ne olliit

rikkaat ja suuret hiät.

Maria Ripatti



Kari K. Lauria

Inkerin tunnukset

1500-luvulta nykypäivään

J*^y^t4&yQ

De la Gardien vaakuna

lnkenslä mainitaan jo 1100-luvulla, jol-

loin se kuului Novgorodin ja myöhemmin
Moskovan vallapiiriin. Ruolsalaisel yrilli-

väl valloillaa Inkerin v. 1240, mikä losin

epaonnislui. Inkerin alue oli kaupallisesli

hyvin halullu, sillä 1300 ruolsalaisel ra-

kensival Nevan suulle Maankruunun linnan,

joka joului venäläisille jo seuraavana vuon-

na. Vasla vuonna 1581 Ruolsi sai Ponlus

De la Gardien ansiosla Inkerin 1200- ja

1300-luvulla rakcnnelul päälinnal. Talloin

esiinlyy Inkerille muodoslellu oma lunnus.

Tämä vaakuna on löydellävissä mm. Lau-

renlius Pelrin kronikasla, joka on n. vuo-

della 1581 Tällöin vallaltiin myös Nar-

van linnoilus, mulla lämä aiue sai oman
vaakunan, joien sila ei enään laskellu In-

keriin kuuluvaksi. Tässä vanhimmassa

Inkerin vaakunassa esiinlyy sinisellä pu-

naisel rnuuril molemmin puolin hopeavir-

laa Risli oli kullaa. On olelellavaa, elia

rnuuril kuvaaval linnoiluksia Nevan lan-

noilla ja usli krislinuskon lulerilaista haa-

raa Tala vaakunaa on pidellavä vanhim-

pana lunnuksena, sillä on epälodennakoisla,

elia alueella olisi ollul oma vaakuna Ve-

näjän vallan aikana, saali sillen ruotsa-

laisien pikakäynlien helkinä.

Vuonna 1617 Inkeri luovulelliin Ruolsil-

le, joka ei osannul kohdella asujamisloa oi-

keudenmukaisesli. Täslä johluen osa or-

lodoksisla väeslöä siirtyi karjalaisien kans-

sa nk. Tverin Karjalaan. Sijalle siirtyi



1660

Kaarle X Kuslaan aikana

Kaarle Xlii sinelissa oh vaakunan

vanlys jo nykyinen

asukkaila Suomesla, joien asujamislo säilyi

»suomenkiehsena».

Ruolsalaisel käylliväl 1500-luvun lopussa

kaylloon oleilua vaakunaa, joka kuilenkin

muullui värityksellään ja risli kalosi koko-

naan. Muuril säilylhval paikkansa, joila

esiinlyy Nevan rannalla. Punainen väri

kuvaa Inha, joila saaliin myös talla alueel-

ta runsaasi» 1600-luvun puolenvälin jäl-

keen vaakuna muislullaa nykyisia ja 1600-

luvun lopussa kulia esiinlyy päävärinä ja

virta muultui siniseksi. Kulia kuvasi vil-

javainiolla, joila oli niin pohjoisessa kuin

elelassakin Tällaisena vaakuna on säily-

nyt meidän päiviimme saakka.

1700-luvulla Venäjän armeijan joukko-

osaslojen joukossa oh myös inkeriläisiä.

Naiden lippujen väreinä oh musia ja kel-

lainen. Lipuissa oleva vaakuna vaihlui,

mulla yleisimpänä tunnuksena oli sinisellä

valkoinen muuri. Virla oli usein poislellu,

mull? lal.ikin on pidellävä vair. väliaikai-

sena ja virheellisenä lulkinlana.

Venäjän vallankumouksen jälkeen inke-

riläisien lavoilleena oli aulonomia, joka

kuilenkin lukahdulelliin bolsevikkien val-

laan nouslessa. Pakolaisien keskuudessa

kypsvi ajnlus urollaa Inkeri asevoimin

Vcnajdsla. Vuosina 1919—1920 alueella

lai<-leh kaksi, elupaassa inkeriläisiä solilas-

relkikunlaa. Relkikunnal ohval Pielarin,

nylivisen Leningradin, molemmin puolin.

Pohjoinen saapui Suomesla ja elelainen Vi-

rosta Kumpikin oli yhleisloiminnassa val-

koisien venäläisien kanssa. Vuonna 1919



Inkerin valkoisen muurin urhoollisuusrisli Huolimalla osillaisesta heraldiikan rappio-

kaudesla Inkerin Liilon merkissä vaakuna
säilyi puhdaslyylisenä

Iaileilija Haapakoski piirsi vaakunan, van-

halla pohjalla, jorkin hän lisäsi kilven al-

le kukkakorisleen ja nauhan. Ingermanlan-

dia, nimineen, joka on kulienkin vieras

lahan historialliseen vaakunaan. Vuonna
1920 käylelliin Pohjois-Inkerissä vaakuna-

poslimerkkiä, jonka vaakuna oli väärin

ymmärrelly hisloriallisesla Iunnuksesla.

Samoin nykyisin myylävänä oleva kankai-

nen hihamerkki on eräänlainen huono ko-

pio poslimerkin vaakunasla. Inkerin Lii-

ton merkissä ja Inkerin Valkoisen Muurin
rislissa vaakuna on sen hisloriallisessa

muodossa. Vaakuna jäi käyllöön pakolais-

ten keskuudessa, sillä Neuvosloliilossa se

jai kayloslä, vaikka Tarlon rauhassa so-

villnn Inkerin aulonomisesla asemasla

Neuvoslo-Venäjällä. Sillä ci kuilenkaan

IulluI milään, ja suuri osa asujamisloa siir-

relliin, vuosina 1928—1938, muualle Neu-

vosloliilloon. Osa paikalle jäänyllä asuja-

misloa siirlyi viime jalkosodan yhleydessä

joko Suomeen tai Saksaan, josta rauhan

IuIIua suurin osa palaulelliin lakaisin.

Joka Iapauksessa Inkerin hisloriallinen

vaakuna elää vieläkin niiden inkeriläisien

keskuudessa, jolka Iunleval sen omakseen.

Vaakunan selilys on seuraava: »Kullaken-

Iällä punainen ylhäällä sakarakoroinen vas-

Iapalkki, jossa sininen ylhäällä aallokoroi-

nen, alhaalla sakarakoroinen vastojanne».

Virran väri Iulisi olla hopeaa, sillä sininen

ja punainen ei heraldiikassa saisi rajoillua

loisiinsa. Siläpailsi vuonna 1581 Iehdyssä

vaakunassa viriä on hopeaa. Kilven yllä

kuuluu olla hertluakunnan kruunu, koska

Inkeri luelliin aikanaan Karjalan lapaan

herlluakunnaksi. Tätä kruunua el ole vii-

me aikoina enään käytetty, mulla arvo-

kruununa se olisi syytä ollaa lakaisin, niin

kuin nykyisien lääniemme vaakunalkin

oval kruunalul.

Vuonna 1919 käydyn Iaislelun yhleydessä

käylelliin valkoisen Inkerin lippuna kel-

10



laisia tippua, jossa punaisen nslin pääliik-

keenä sininen nsli. Lipun matti oti oleilu

pohjoismaisia, niin kuin Ila-Karjatassakin

Inkerin tipun varil otival samal kuin vaa-

kunan Tosin oraassa 1950-luvulta llmes-

Iynecssa lippukirjassa mainilaan Friisien

kayllavan samanlaisia lippua kuin inkeri-

läistäkin. Lippujen suhleel oval enlaisel,

silen elia Inkerin tipun suhleet oval 25.3

(7.3 ->- I + 3 + I + 13) : 17 (6 + 1 + 3

+ t + 6) ja Friisien 22 (6
J-

I + 2 + I +
12) 16 (6 - 1 + 2 + I + 6) Vaikka

Inkerissä tata lippua ei käytetakaan, niin

mm. pohjoismaissa asuvat inkeriläiset ko-

koontuvat oman lippunsa atte ja pitävät

sila kansallislipun arvoisena tunnuksena

Jokaisetta inkeriläisettähän on ainakin poh-

joismaissa oikeus nostaa kotinsa lipputan-

koon Inkerin tippu milloin haluaa, joskin

taita hetkeltä Suomen asetukset maaraavat

liputuspäivinä tiputettavan Suomen lipulta.

Nykyisen heraldisen Iyytikauden mukainen
vaakuna. Piirros Kari K. Lauria

Ulkovaltojen lippujahan tamakaan asetus

ei koske ja liputtavathan ahvenanmaalai-

setkin omalla liputtaan myös liputuspäi-

vinä Jokapäiväistä kayttoa ajatellen voi-

daan valmistaa myös isännänviirejä, joiia

ohessa esiintyy kolme eri versiota. Isän-

nänviirihän on siitä helppo pidettävä, koska

sitä ei tarvitse laskea yon ajaksi salosta,

kun taas kansa«is<ipun suhteen on toisin

11



Kaalin lehtiä

Lienee merkitty sitloln kirjoihin vuosi

t907 tai niillä main. Me veljekset olimme

kahdestaan tärkeällä matkatla. Ken luki-

joista on ne ajat etänyt ja niissä maisemissa

liikkunut, hän saattaa muistaa vietä, kuinka

Pietarin-Strelnan välisellä matkatla Suo-

menlahden ranta oli aivankuin yrttitarha:

kasvitarha kasvitarhan vieressä ja niissä

kasvamassa vihannesta jos minkä laatuisia

ja kaiken muun tisänä sitten mahtavien ke-

räkaalien ryketma melkeinpä jokaisessa

larhassa.

Syksyllä ennen pakkasia tarhat tyhjen-

nettiin sinne kentälle kaivettuihin kellarei-

hin. Juurikasvien naatit kuin myöskin kaa-

linkerien päällimmäiset lehdet silvottiin

pois, juureksistahan ne tistittiin, ja ne jäi-

vät hajatleen sinne kasvupaikoitte. En tie-

dä juureksien jäämistöistä, mitä niille teh-

tiin, mutta kaalin lehdillä oli kysyntää. Ja

mekin olimme juuri niiden hakijoita. Tar-

haajat myivät niitä melko halvalla. Tuol-

laisen hevoskuormallisen sai ruplan rahalla.

Katsetimme vatikolden tarjotta otevia ja

kun sopiva tarha töytyl, sovittiin tarhaajan

kanssa kaupasta sekä ryhdyttiin työhön.

Vei tietysti aikansa, ennenkuin kuormallinen

lehtiä oli kärryillä ja suojaavasti sidottuna.

Oli aika haukatakin jotain ja juoda teetä

ennen kotiin lähtöä. Syksyinen Ilta kun ei

kauan viivyttele, niin ehättikin hämärän

maille jo, ennenkuin matkaan pääsimme.

Kääntyessämme viimeisestä mutkasta Rop-

suntielle olikin jo pimeätä.

Siellä tavoitimme kuormaston, jonka teh-

tävänä oli siirtää Krasnojeselossa sijainneen

Petsjatkinin tehtaan varastoista lumppuja

Ropsun tehtaaseen, jossa ne joutuivat mää-

rätyn jalostusvaiheen jälkeen siirrettäväksi

eteenpäin. Rahtimiehet otivat Ropsun ky-

län asukkaita. Kaiketi heiltä oli keskinäis-

tä epäsopua, sillä muuten ei olisi sitä koh-

tausta sattunut. Kävi nimittäin sitlälaitla,

että meidän Murtaharjamme oti erittäin

riuska kävelijä eikä viihtynyt hiljakseen
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junnaavan jonon hännillä, vaan omia aiko-

jaan lähti kuormastoa ohittamaan. Sen

keskivaiheille ehdittyämme havaitsimme,

että joitakin kuormastoon kuutuneita mie-

hiä hyppäsi kuormittansa pysäyttämään

meidän hevostamme ja jotkut alkoivat rä-

histä vetjelleni, nykäisivät hänet atas kuor-

malta ja meinasivat ryhtyä häntä siinä kä-

sittetemään.

Veli sai toki selitetyksi heille, keitä me
olemme ja mitä meidän kuormamme sisäl-

tää... Rahisijät havaitsivat erehtyneensä,

pyysivatpä vietä anteeksikin ja antoivat

meidän vapaasti jatkaa matkaamme.
— Syyttivät pimeyttä erehdyksestänsä. No,

Luulen suurimmaksi syyksi atkoholin vai-

kutukset... Sen paljasti heidän rähinänsä.

Eihän siltä kohtauspaikalta ollut meidän

kotiimme kuin runsas parisen virstaa, mut-

ia kun paikka oli asumatonta peltoaukeata

— lähimpään asumukseen ns Routeetan Ka-
laniston taloon »Sunkuran» suunnassa oli

myöskin matkaa toista virstaa, ei noille

keskenään eripuraisille Ropsun miekkosille

olisi tuottanut mitään Ikävyyksiä sen laa-

tuinen käsiksi käyminen.

Meillehän, Ropsuntien varretla asuville

se heidän rahdinajonsa ei oltut mikään har-

vinainen näky, koska he harjoittivat sitä

tämän tästä kesät - tatvet. Väliin retlesti-

vät päissänsä ja rähisivät omassa keskuu-

dessaan. Kotiväki ihmetteti, kun kerroim-

me kokemamme. Totesivat, että sitä saat-

taa matkalla sattua kaikenlaista.

Ne tehtaat — Ptesjatkinin tehdas Krasno-

jeselossa ja siitä t2 virstan päässä oleva

Ropsun tehdas, joittenka vätistä tavaran

siirtoa nämä rahtimiehet harjoittivat, oli-

vat tietenkin venätäisten käsissä. Ja vaikka

Ropsu oit suomalaisten asuttama, vaikutti

tämä tehtaan sijainti sen, että venäläisty-

misen vaara suureni suurenemistaan. Sillä

venäläisten seura tehtaassa vieroitti varsin-

kin nuorison äldinkletestänsä. Kerrotuin-

han Ropsun rippikouluikäisten poikien vä-

jatkuu s. t5



Äidin ylistys

joulun aikaan

Meidän äit kun paistaa pullaa,

itsestään se suussa sutlaa.

Se ei kaipaa liotusta,

eikä ole mieli musta.

Meidän ait' ei sitten sorki,

kun on paistettava turkey1

Han varaa hyvästi aikaa,

käyttää tietoa ja taikaa.

Kun äiti laittaa piirakkaa,

se vie muislot Karjalaa.

.

Oisi piirakka riissi tai

peruna, niin niitä syödä sai.

Kun äiti laittaa kiisselin,

siinä on kerman silmäkin.

Ei huoli olla salainen,

pane vaikka voipalanen.

Meidän äiti laittaa puuroo,

se sitten miellyttää kuuroo

ja ääni vadin, lusikan,

se antaa ilon kauneimman.

Meidän äit' kun keittää saijuu,

siin on oikein aromi haijuu,

sitä litkii mielellänsä,

vaikk' ois kielenpäässä känsä.

Äidimme kun teke keittoo,

ei tarvitse mennä peittoo,

sen voi syödä julkisesti,

arvostelun kaiken kesti.

Meidän äiti hyvin keksi,

laittaa kahvin viimeiseksi.

Siin on sekoitettu munnaa,

mikä juodcs posket punnaa.

Äiti laittaa salaattia,

pilkkoo siihen omenia,

muuta hyvä kaikenlaista,

jos et usko, ota maista.

Meidän ait' on viisain nainen,

sanoi Jalmar Kaasalainen,

jos ei issää ota lukuun,

mi kuuluu jalompaan sukuun.

1 laus. törkl = kalkkuna anadan terveisin Juho



(sivulta 3)

laskettiin kahdeksan viikkoa taaksepäin

se joutui toukokuun alkuun. Kahdek-
sas viikko oli kaura viikko; kylvettiin

kauraa, seitsemäs oli selvä viikko, kyl-

vettiin kauraa ia kevätruista (suvikas-

ta), kuudes oli kurja viikko jyvä viljan

kohdalla, silloin laitettiin eniten vain

perunaa maahan, viides oli viimeinen,

silloin kylvettiin enää vain ohraa. Näi-
tä tapoja isännät noudattivat Pohjois-

lnkerissä ja niistä puhuttiin nuorem-
mallekin sukupolvelle.

Ei tähkätöntä helluntaita, eikä jyvä-

töntä Juhannusta. Jos ei juhannuksena
paarma päräjä niin ei syksyllä myllyn
kivikään jyräjä, sillä juhannuksen 24. 6.

aikoihin syysvilja tekee juuri terää.

Jos on kesällä pihlajoissa runsaasti mar-
joja niin on syksy sateinen.

Hermannilta 12. 7. heinää saatto pa-
lella ja Jaakon päivään 25. 7. mennessä
sadot korjattava pellolta pois ja saatava
tuli tupaan. Mutta jälkeen Jaakon ku-
hilas pellolle ja poika hevosen selkään,

silloin alkoivat illan istujaiset niin

omassa, että naapuri kylissä.

Ei sikii siipikarja jälkeen päivän
Perttulin 24.8. Mitä päivä Perttulin

sitä sää syksyllä.

Pääskyset Laurilta laumaan ja Per-
tulta matkaan. Niin monta päivää kun
jälkeen Pertun pääskyset viipyvät tääl-

lä, niin monta viikkoa jälkeen Mikkelin
jatkuu kesä.

Kylvä kynnä uutisella Laurin ja

Perttulin välillä

Mikkelinä 29. 9. nauriit kuoppaan ja

vanhat mummot uunin päälle, sillä

Mikkeliin mennessä yritettiin saada
peltotyöt loppuun ja odotettiin jo talven

tuloa.

Syksynen yö ajaa yhdeksän hevosen
selässä.

Jos lehmät syksyllä laitumelta kotiin

tullessaan toivat oljen tai heinän korren

suupielessään, se tiesi pitkää kevättä

seuraavana vuonna.

Simo siltoja tekee 28. 10. Martti maa-
ta vahvistaa. Martti maalla, karttu

jäällä, paimenet kylä kavulla. Antti

aisoilla ajaa 30. 11. On yötä yö, kätellä

Annin päivän aikana 9. 12.

Jouluksihan se talvi torroo. Takaa
joulunhan talvi on. (Joka mies se jou-

luna ajaa, mutta sei mies joka pääsiäi-

sen). Kun hevonen haukotteli talvella,

niin se tiesi suojasäätä, ja kun koira

piehtaroi hangella niin tulee lumipyry.

Jos uudenvuoden yönä on tähtiä tai-

vaalla, niin on myös syksyllä kuhilaita

pellolla Joulusta 13 viikkoa maariaan
Maariasta 13 juhannukseen, Juhannuk-
sesta 13 Mikkeliin, Mikkelistä 13 jou-

luun.

Nämä sananparret ja vertaukset pitä-

vät paikkansa Vanhanajan laskun mu-
kaan, joka oli 14 vuorokautta jäljessä

nykyajasta. Se oli Venäjällä aikoinaan

käytössä.

Opiskelijastipendit haettavina

Haettaviksi julistetaan kaksi Josef Ja-

malaisen stipendirahastosta neljän vuo-

den ajaksi annettavaa stipendiä suuruudel-

taan 500 mk vuodessa. Stipendit on tar-

koitettu Helsingin yliopiston opiskelijoille,

joiden suku on Inkeristä peräisin.

Hakemukset osoitetaan Helsingin yliopis-

ton opintotukilautakunnalle ja ne on jätet-

tävä yliopiston kirjaamoon viimeistään

helmikuun t9 päivänä t975 klo t5.

Helsingissä tammikuun 20 päivänä t975

Osastopäällikkö M. Malmberg
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AJANKOHTAISIA ILMOITUKSIA

HELSINGIN
PAIKALLISOSASTO

Helmikuun tilaisuus on paikallisosaston

vuosikokous, joka pidetään Inkerikodissa

Karjalatalossa 23 2. klo 14.

Tervetuloa.

TAMPEREEN
PAIKALLISOSASTO

Tampereen paikallisosaston kuukausitilai-

suudet 9. 2., 9. 3., 13. 4. Kaikki tilaisuudet

Kalevan kirkon huoneessa n:o 9 alkaen

klo t4.

INKERILÄISTEN YHDISTYS RY:N

VUOSIKOKOUS
pidetään Inkerikodissa Karjalatalossa Käpylänkuja 1 Helsinki Palmusun-
nuntaina 23. 3. 1975. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

JOHTOKUNTA

LAHJOITUS
INKERKODILLE

Inkeriläisten Sivistyssäatio on saanut

Pohjoismainen Sähkö Oy n toimitusjohtaja

L. Rokkaselta arvokkaan lahjoituksen: nel-

jä valaisinta Inkerikotiin. Sivistyssäatio

kiittää lahjoituksesta.

TURUN
PAIKALLISOSASTO

Vuosikokous pidetään Karjalaisten talos-

sa Itäpellontie 2 sunnunlalna 2. 3. 1975.

(sivutta t2)

han pelonsekaisesti keskenänsä aprikoineen:

»Käkze mui v Pappila poidjom, kögda mui

Kätkizmus ne znajem?» (Kuinka me rippi-

kouluun menemme, kun emme osaa Katkis-

musta?) (Tuo Pappila-sana tarkoitti rippi-

koulussakayntia silla murrealueella.) Ne
katkismushuolethan heiltä kyllä havisivat

niiden uusien »vapauksien» myllerryksissä.

Kuinka lienee muiden huolien laita...

Mutta selvitetaampa ne kaalinlehdet lop-

puun. — Seuraavana päivänä se lehtikuor-

ma purettiin ja lehdet lievästi suolaten sur-

vottiin suuriin tynnyreihin talvikäyttöä var-

ten. Kyllä ne talvella kelpasivat lypsikeille..

A. I. 10. 12. 73



Tilaa asiamiehiltämme

Inkeri-aiheista kirjallisuutta

Levitä Inkeri-tietoutta

Sulo Haltsonen ym.
Inkerin suomalaisten historia 50,

—

Saini Laurikkala
Rovasti S. J.Lanrikkalan elämäkerta 14,—

Aapo Iho
Hietajyvä, valitut mnot 10,—

Helli Suominen
Mooses Patron etämäkerta 3,50

A. Metläinen
Inkerin Ev.Lnt. kirkon 350 v. mnlsto-

20,—

Äänilevyjä

lnkerilraoro
Nouse lnkert ym. 7,50

Lanri Santtn
Murrejuttuja 7,50

Inkerin seinäkarttoja 2,50

Inkerin vaakunoita 6,

—

Inkerin lippuja 4,

—

Inkerin postimerkkejä
sarja 20,

—

Adresseja 7,—
Inkeriläisten Viestt vuo-
deksi 1975 olisi syytä tila-

ta. Hinta 12,—.

Paäasiamlehet:

osoitteet sivulla 2.

inkeriläisten viesti
OSOITEOSASTO
c/o A. TUOH1MÄK1
SALLATUNTURINTIE 2 C 26

00970 HELSINKI 97

puh. 323 628

MUUTATTEKO?
KIINNITTÄKÄÄ TÄHÄN OSOI-
TE VIIMEKSI SAAMASTANNE
INKERILÄISTEN VIESTISTÄ
KIRJOITTAKAA ALLE UUSI
OSOITTEENNE JA POSTITTA-
KAA MEILLE ENSI TILASSA.

UUSI LÄHIOSOITE

UUSI POSTITOIMIPAIKKA

Arvoisat

tilaajat

Uudistakaa tilauksenne

tämän numeron mukana

saapuvalla postisiirtokortil-

la. Muistakaa kirjoittaa ni-

menne ja osoitteenne kort-

tiin.

Jo tilauksensa uudistaneet

voivat maksaa tilauksen täl-

lä kortilla.

Vammala 1975. Vammalan Kirjapaino Oy
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inkeriläisten viesti

TOIMITUS: Malavalie II D 44, 00800 Helsinki 80
Paäloimiltaja:
Malli Vironmäki, puh. 831 285
Toimilussihleeri:
Pirkko Huurlo, puh. 783 391

KONTTORI: Aurorankalu 7 A I, 00100 Helsinki 10

Anneli TuohlmäkI
Sallalunlurinlie 2 C 28
00970 Helsinki 97
Puh. 323 828

TILAUSMAKSUT :

TILAUSHINTA: mk 12,— vsk. kolimaassa, Ruolsissa 15 kr

ILMOITUSHINNAT: I/I sivu mk 200,—
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Inkerikodin vihkiäiset Helsingissä

Tammikuun 16. päivänä vietettiin

Helsingissä Karjalatalossa kauan suun-

nitellun ja odotellun Inkerikodin vih-

kiäisjuhlaa. Karjalatalon suojiin oli

saapunut miltei 400 hengen yleisömää-

rä, jolle Karjalatalon juhlasalitilat

juuri sopivasti riittivät.

Vihkiäisjuhla aloitettiin kiitosvirrellä

Herraa hyvää kiittäkää, jonka jälkeen

Inkeriläisten Yhdistys ry:n puheenjoh-

taja kirkkoherra Matti Vironmäki piti

vihkimispuheen. (Puhe julkaistaan leh-

temme seuraavassa numerossa.) Pu-
heen jälkeen esiintyi Helsingin paikal-

lisosaston lnkerikuoro Kai Jankkerin
johdolla ja sen jälkeen nähtiin ja kuul-

tiin opettaja Kaija Vironmäen ohjaa-

maa viehättävää kansallispukuisten

koululaisten esittämää runo- ja musiik-

kiohjelmaa.

Väliajalla siirryttiin Karjalatalon

toisessa kerroksessa — Inkerikodin

naapurissa — sijaitsevaan saliin, jossa

ahkerat inkeriläiset emännät tarjosivat

piirakkakahvit perinteelliseen inkeri-

läiseen tapaan.

Väliajan jälkeen aloitettiin yhteisesti

lauletulla Karjalaisten laululla, minkä
jälkeen seurasi Ruotsin Inkeriläisten

Keskusliiton tervehdys, jonka esitti

insinööri Aappo Björn. Tämän jälkeen

kuultiin unkarilaisen sellotaiteilijan

Szaba Szilvayn Bachin soolosonaatin

esitys. Seurasi jälleen lastenohjelmaa,

tällä kertaa näytelmä Mari ja Matti

Metsolassa, joka hauskalla tavalla toi

nuorimman polven tervehdyksen vih-

kiäisjuhlaan.

Opettaja Anna-Mari Kairinen esitti

lausuntaa, muun muassa Kanteletarta

ja Aale Tynnin kotiseutuaiheisia runo-

ja. Tämän jälkeen kuultiin inkeriläisten

paikallisosastojen ja muiden järjestöjen

tervehdyksiä.

Karjalan Liiton ja samalla Karjala-

talon puolesta toi tervehdyksen toimin-

nanjohtaja Paavo Suoninen, Turun pai-

kallisosaston tervehdyksen ja samalla

paikallisosaston keräämän rahalahjan

toi pastori Vilho Mustonen. Turun
Torstai-kerhon puolesta esitti terveh-

dyksen Paavo Pesonen ja Helsingin

paikallisosaston tervehdyksen toivat

Hannu Vironmäki ja Ida Riipinen. He
ilmoittivat myös Helsingin paikallis-

osaston arvokkaasta lahjoituksesta:

pianon hankkimisesta lnkerikotiin.

Tampereen paikallisosaston ja samalla

Kalevalaisten Naisten tervehdyksen toi

lehtori Anna-Liisa Heikinheimo.

Vihkiäisjuhlan päätössanat lausui In-

keriläisten Sivistyssäätiön hallituksen

puheenjohtaja professori Leo Yllö, joka

myös luovutti Sivistyssäätiön ansiomer-

kin rouva Irja Kekille.

Lopuksi laulettiin Nouse Inkeri sekä

Maamme.

Vihkiäisjuhla oli harrastunnelmainen

ja lämminhenkinen yhteinen juhla. Pu-

heista ja tervehdyksistä kävi ilmi se ilo

ja liikutus, joka pitkään odotellun, yh-

teisin ponnistuksin rakennetun oman
kodin valmistuttua täytti inkeriläisten

sekä inkeriläisten ystävien mielet. Kii-

tollisina muistettiin myös Väinö Kekin
unohtumatonta panosta Inkerikodin ra-

kentamiseen — hän ei itse enää saanut

olla näkemässä ponnistustensa ja innos-
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Matti Iho 90-vuotias

Sukulaiset ja ystävät kokoontuvat, jos

Jumala suo 9 päivänä maatiskuuta t975

Turussa viettämään Matti Ihon 90 v. syn-

tymäpäivää päivänsankarin tyttären kodissa

Vasaramäessä Puotukkatie 38.

Inkeriläisten yhdistyksen kunniajäsen

Matti Iho on syntynyt 20 päivänä helmi-

kuuta t88S Hietamäen Heimosin kytässä

maanviljetijän Antti Pietarinpojan ja tämän
vaimon Annan poikana. Alottti koulun-

käyntinsä 7 vuotiaana sittoin vietä käytän-

nössä olevassa n.s. kiertokoutussa, mikä
kyitä ei jatkunut kuin v. t905, minkä jat-

keen oppiminen jatkui joka tatvi. Silloin

kansakoutu kesti 5 vuotta. 2 vuotta kierto-

koulua ja toppu vuodet 3 v. käytiin yhtä-

mittaisesti, Matti muistetee. Koutunsa hän

läpäisi kiitettävin arvosanoin. Koulumatkaa
oli alkuun t kitometri, myöhemmin 2, kun
Matin vanhemmat muuttivat asumaan n.s.

suuren tien varrette. Koulu sijaitst Törötän

kylässä kanttori Juhana Rikkisen kotitatos-

sa. Juhana Rikkinen toimi näet sunnuntai-

sin Hietamäen kirkon kanttorina ja arkisin

kansakoulun opettajana.

Asepalvelus aikanaan, joka sitloin kesti 3

vuotta Matti oppi taitavaksi kengityssepäk-

si. Alkeet sepän työhön hän oli saanut jo

isänsä pajassa. Isä kun näet kahden poi-

kansa kanssa maanviljelyksen ohetta toimi

myös kyläseppänä omassa pajassaan.

Aviotiiton Matti solmi v. t9tl joulu-

kuussa ottaen vaimokseen Alakylän kylän-

vanhimman vununkan Matti Abraminpojan

ja vaimonsa Eevan, s. Raikkerus tyttären

Anna Purasen, saaden taitavan ja tatoudet-

lisen vaimon. Annan Isoisä P. Raikkerus

oli kirkkovaltuuston jäsen sekä toimi tuo-

marina kunnan asioissa. Vastaisiko se nyk.

puheenjohtajaa.

Matin ja Annan avioliitto kesti 60 vuotta.

Anna Iho siirtyi ajasta iäisyyteen timantti

hääpäivänsä aatloillana. Puoli tusinaa lap-

sia varttui aikuisiksi jotka hoitelevat leivis-

käänsä kukin tahollaan, kuin akanat tuu-

Vuonna t9t4 muutti Matti vaimonsa ja

kahden poikansa kanssa Hietamäen Anna-
moision kylään, josta otivat saaneet ostaa

Annan enon 70 v. Pietari Tuomaanpojan
kotitalon, joka tapsettomana et pystynyt

enään maataan viljetemään.

Ensimmäinen maailmansota atkol samana
kesänä ja Matti joutui kohta tähteinään

sotaan, jota kesti vuosia. Nyt jäi vaimo
hoitamaan kaikki taton työt turvanaan ja

apunaan 70 v. Pietari eno.

Tämän vuosisadan kotmekymmentä tu-

vulla monien uudistusten aikana muuttt

myös Matin 80 v. isä Annamoisioon poi-

kansa tuo toivossa päästä aikanaan nukku-
maan Hietamäen kirkkomaan muttaan. Ja

toisen maailmansodan aikana muutti Matti

Turkuun, josta aikanaan ostivat oman tor-

pan tonttimaineen, ja jossa asuu edelleen

nuorimmaisensa kanssa. Luoja on antanut

hänette terveyttä ja on hän ottut ansio-

työssä 73 ikävuoteen saakka. Saanut jopa

kunniakirjan työpaikastaan vanhoilta päi-

viltään.

Ahkeraa vaimoaan muistaa Matti kaik-

kien asioiden taustatekijänä, joka uskotti-

sesti hoiti kodin ja tapset, sittoinkin kun
Matti nuorempana miehenä Annamoision

vuosilta kävi taulukuorossa ja hoitetl monia

kunnallisia ja kylänkeskeisiä luottamusteh-

täviä.

Laulamaan on Matti hakeutunut myös

Turussa Inkeriläisten sekakuoroon ja Kaa-

rinan seurakunnan kirkkokuoroon.

Kaikissa edistyksellisissä riennoissa on

Matti oman Inkeritoiminnan tukemiseksi

osaltaan ottut mukana. Myös Inkerikodln

rahastoa on hän tukenut huomattavalla

summalta eläkeiästään huolimatta.

Onnea toivottaen.



KATRI LUIPPUNEN:

Piäsiäisliekut

Meil Inkens olj sellanen uskomus,
jot kuka pitkään perjantain kampajaa
hiuksijaa, ni sit ne ei lähe pois piäkal-

lost ko ihminen kuoloo. Miekii pelkäsin

pieneen kovast tätä asjaa. Miul on ain

olt hyvä mielkuvitus, jos miekii öisin

kammannut, ni miun mustapiähäin ko
ois sielt muanruaost pinnal joutunt,

m monj ois varmast sitä kuontaloo

pelänt. Miul olj musta, paksu ja noin

metni pitkät hiukset. A jos ne ois olleet

viel hajallaa, millanen näky se ois olt.

Miult monest kysyttii, jot sie varmast
usjaa harjaat hiuksijas ko ne niin kiil-

tää. Ei sinne mikkää harja mäne viel-

kää, vaik parikmahera harventaa joka

kerta hiiljlapjollisen pois. Yhen letin

ko mie niskaa tein, ni se olj käsvarren
paksuus ja kyl se piätä kiännettäis ain

poikittain kiänty. Se täyty monet ker-

taa päivääs uuvvestaa letittää ja lental

monnee kertaa kovast nivvoo.

Uatto olj välis ja sit kovast siivottii,

leivottu piirakkoi, keitettdi makjarok-
ka ja karpalokussel valmiiks. Muut
juhlaruuvat keiteltii ja paisteltu var-

rain Piasiaisuamuun, jot ne olliit

sviesoita. Erikoisii Piasiäisruokii ei

olt, ko munnii, toist olliit juhlaruokii

vua. Meil penikoil Piäsiäin ei olt mik-

kää ilman kekkuloi. Etsittn nuorat vaik

muan alt ja jos ei tarpeeks nuorii löy-

tynt, ni ohjaksetkii hätätilas kelpasnt.

Vällii olliit vanhat ohjakset ja lauta

hankaas. Yllääl orres joskus löi näppii.

Nuorat kulluit poikki ja myö rätsäettii

istujat ja pönkijät kaik muahan. Siin

sit katseltu uusii potrii pariloi ko olliit

lijas. Liekut tavallisest ollut sarraimiis

ja muilkii paikoil mis vua ortta olj.

Solmittii monnee kertaa taittuneet nuo-
rat, kokeiltii, jos ei nuora ennää riittänt

ja liekku tulj liijan yllää se purettii.

Etsittn jatkoo, solmittii ja kyhättu
liekku tuas uuvvestaa. Liekus laulettii

liekkulaululoi. Yks laulo ensin ja sit

kertauksee yhty kaik. Mie vua en

ennää muista ko nelj.

Piäsiäistä uoteltii

ja Piäsiäinen tuli.

Mihin kohtaa päivä paisto

siitä lumi suli.

Lauletaa nyt meijän tytöt

lauletaa ko lotsaa.

A kuka syrjäst kuunteloo

ni pannaa halot otsaa.

Pannaa tytöt parit piäl

pannaa kukakkaiset.

Pannaa pojat riätyy myöten
ei vua tupakkaiset.

Pannaa tytöt parit piäl

pannaa viivakkaiset.

Pannaa pojat riätyy myöten
ei vua viinakkaiset.

Liekkumista ja liekun tekemisiä ne
olliitkii koko Piäsiäispyhät, ei tahtonut

syömää keritä. Pienet pojat olliit myös
muvas. Ohjakset olliitkii aika lyhvät ja

solmukkaat Piäsiäisen jälkee. Taisha

isät vähän rapaista pepun piälkii,

kenen ohjakset olliit lyhentyneet.



Mitä näin Hatsinassa!

OPETTAJA ANTTI HUURRON
MUISTnaRJAOTA

Hatsina minun aikanani oli noin 20 000

asukkaan kaupunki. Mutta tämä kaupunki

tarjosi asukkailleen ainutlaatuisia nähtä-

vyyksiä.

Keisarin hovi, jossa oli 300 huonetta, oli

rakennettu »paasista», Inkerin ja Viron

pohjakalliosta, kalkkikivestä. Louhimoja ei

tarvinnut kauaa etsiä, niitä oli aivan

tiheästi ympäristössä. Paavali I asui perin-

töruhtinaana ikänsä tässä hovissa. Samoin

myöhemmin Aleksanteri III, jonka sahaama

pölkkypino oli kaikkien nähtävänä. Lää-

kärit määräsivät sen hänelle laihdutuskuu-

riksi.

Hovista johti salakäytävä pitkälle järven

rantaan — jos joutui salamurhaajien ahdis-

telemaksi. Lapsuuteni aikana salakäytävän

pääty oli suljettu vain rautaportilla, jolloin

sinne sai huutaa ja »Echo» (kaiku) vastasi.

Käytävä oli ainakin 300 m pitkä, niin että

sana tai kaksi tuli täydellisesti takaisin.

Tältä ajalta linnan vesieste ja muurit

ampuma-aukkoineen ovat vieläkin nähtä-

Kaupungin korkeimmalle mäelle, aivan

pääkadun keskelle oli pystytetty, myös paa-

sista, mahtava obeliski, jonka huipulla oli

valtava kuparipallo, josta ukkosenjohdin

tuli maahan. Tämän obeliskin nimenä oli

Connetalj, Maltan ritareiden johtajan arvo-

nimi, kun Paavati VI sai sen kunnian, kun

Maltanritarikunta lakkautettiin.

Tekojärven keskelle oti rakennettu pie-

noiskokoon ritaritinna muureineen ja tor-

neineen; siinä minun aikanani asui kau-

pungin hallituksen päällikkö, kenraatl

»Kymepob» (Kuterov).

Hovin ja sen läheisimmän ympäristön

valaisemiseksi oli rakennettu tornimainen

sähkövoima-asema, mutta senaikaiset lam-

put olivat niin sanottuja kaarilamppuja,

jotka antoivat voimakkaan valon. Sähkö-

aseman hoitaja oli suomalainen Levander;

Venäjällä ei ollut semmoisia ammattimie-

hiä.

Voimalaitoksesta johtui, että 160 m. pää-

hän laitoksesta eräänä kesänä aivan vuosi-

sadan vaihteessa rakennettiin soikea koe-

rata, jota kiersi vuoristoratojen vaunujen

kokoinen pienoinen vaunu, jonka käyttö-

voimana oli sähkö ja joka riippui kiskossa.

Rata oli soikion muotoinen, ehkä 400 m
pituinen, kuin tavallinen juoksurata. Tämä
laitos toimi vain 2—4 viikkoa, kun se jo

purettiin. Mutta tämä oli ensimmäinen säh-

körata, jonka minä näin jo varsin nuorena

ollessani.

Rautatieradan länsipuolella noin V» km:n
päässä keisarin palatsista oli kovaksi tam-

pattu sotilaiden, erityisesti ratsuväen har-

joituskenttä. Siitä nimi: Voennoje pole.

Se oli niin kova, että se toimi lentoratana

myöhemmin, ja ruoho ei kasvanut 2 cm
pitemmäksi. Aivan rantatien vieressä oli

langattoman lennättimen venäläisen keksi-

jän Topovin koeasema. Siinä oli lähetys-

antenni ja konehuone, mutta kun olimme

tietämättömiä nuukoita, niin meitä kiin-

nosti vain maajohto, jona toimi tiheä met-

rin levyinen mutta hyvin pitkä kupari-

verkko ja josta sai 60 cm:n salamoita jos

työnsi käden sen utottuville. Oti meidän

poikien suuri huvi saada täpi sormien säh-

köpurkaus. Luultavasti siinä oli hyvin kor-
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UUSI KOTILIESI
Inkerikodin vihkiäisiin 26. 1. 75.

— murehtien — Aapo Iho. —

Menkää länteen, menkää itään,

etelään tai pohjoiseen —
kaikkialla tavotatte

Inkeriä sirpaleen.

Sattumalta käypi kohti

missä vaimo, missä mies:

pakko riisti heidät sieltä,

missä loisti kotilies. .

.

Kokiessaan Golgatansa
— missä kullakin se lie —
aprikoivat he kaikki:

Mikä onkaan lasten tie?

Näin on asiat maailmassa:
uudellensa aina vaan
vapauden porraspuiksi

vähäisimmät poljetaan. .

.

Täällä, alla Pohjantähden
meit' on kourallinen vaim

myrskyn myllerryttäminä

päässyt suojaan Suomen Lain.

Tänne, kiitos Suomi-äidin,

saimme kurkiaisen tään,

jonka alla uudet polvet

luontunevat elämään.

Suokoon Luoja siunauksen!

Rauhan ajat riittäkööt!

Kaikki hyvät harrastukset

heitä yhteen liittäkööt!



INKERIKODIN VIHKIÄISET . .

.
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tuksensa tulosta. Mutta juhlassa oli in-

keriläisten oma runoilija opettaja Aapo
Iho mukana tuomassa runotervehdyk-

sensä Inkerikodin vihkiäisiin.

Juhlan väliajalla oli tilaisuus katsella

upouutta Inkerikotia, joka kuitenkin

oli liian pieni näin suuren yleisömää-

rän juhlatilaksi. Osa kalustoakin vielä

puuttui, mutta seinillä oli jo inkeriläis-

ten toiminnan historiaa ja henkilöhah-

moja: muun muassa taiteilija Lauri

Santun Inkerikodille lahjoittama arvo-

kas kolmiosainen piirustus, jossa ovat

rinnan Aapo Ihon, Väinö Kekin ja

Matti Vironmäen muotokuvat.

Inkeriläisten Yhdistys rj/.n puheenjohtaja Matti Vironmäki, Inkeriläisten Siuistvssaa-
tiön asiamies Hannu Vironmäki ja Sivistyssäätiön hatlituksen puheenjohtaja Leo Ytlö
ojentamassa ansiomerkkiä rouva Irja Kekille.
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Inkerikuoro esiintymässä kanttori Kai Jankkerin johdolla.



RUOTSIN PUOLELTA

VILHO KURUJOKI

Paavalin uskontunnustus

»Sillä minä olen lain kaulia kuollul pois

laisia, elääkseni Jumalalle. Minä olen Kris-

tuksen kanssa risliinnaulillu, ja minä elän,

en enää minä, vaan Krislus minussa; ja

minkä nyi elän lihassa, sen minä elän Ju-

malan Pojan uskossa, hänen, joka on ra-

kaslanul minua ja anlanul ilsensä minun

edesläni». Gal. 2: 19—20.

Edellä olevaa Raamalun kohlaa voisimme

hyvinkin sanoa ap. Paavalin henkilökohtai-

seksi uskontunnustukseksi. Hän käyllää

siinä hyvin tunnepitoisia sanoja, kuten

esim. kuolema, elämä, risliinnaulillu, lihassa

eläminen, Jumalan rakkaus ja uhri. Jos

emme ole yhlään perehtyneitä ap. Paavalin

elämään ennen hänen kääntymisiä farise-

laisuudesla uskoon Jeesuksen Kristuksen

Damaskon tiellä, niin meillä jää hämärän
peilloon se, milä ap. Paavali oikein lar-

koillaa, kun hän sanoo: sillä minä olen lain

kaulia kuollul pois laisia elääkseni Juma-
lalle.

Laki on pyhä ja vanhurskas. Se ilmoillaa

meille Jumalan lahdon. Jumala on anlanul

meille lain, eitä me sila noudattaisimme,

myös tänä aikana, jolloin niin paljon julki-

sestikin rikotaan Jumalan pyhää lakia vas-

taan. Lakiin liillyy lupeus elämäslä. »Nou-

dattakaa minun käskyjäni ja säädöksiäni,

sillä se ihminen, joka ne pilää, on niisiä

elävä». 3 Moos. 18: 5. Kuinka sillen on ym-
märrettävä, kun ap. Paavali sanoo, eitä hän

on kuollul lain kaulia pois laisia? Eikö hän

pitänytkään Jumalan lakia? Kyllä. Hän oli

lain mukaan nuhleelon ihminen. Hänellä oli

hyvä ja moilleelon elämä. Hän oli men-

nyt niin pilkalle noudattaessaan Jumalan

lakia kuin ihminen voi ylipäänsä mennä:

hän kiivaili lain puolesla siinä maarin, elia

han vainosi knslillyjä.

Mutia kuinka voi ap. Paavali sanoa, elia

hän on kuollul lain kaulia pois laisia elääk-

sensä Jumalalle? Kuinka lapahluu kuole-

minen lain kaulia? Eikö Jumala ole anla-

nul lakia meille sila värien, eitä me sila

noudallaessamme saisimme elämän? Lain

kaulia kuoleminen lapahluu silen, ellä kun

ap. Paavali oikein yritti läyllää Jumalan

lakia, niin hän luli kokemaan sen karvaan

loluuden, ellä laki ei vaadi vain ulkonaisia

kuuliaisuutta Jumalaa kohlaan, vaan sydä-

mestä lählevää kuuliaisuutta ja rakkaulla.

Niinpä esim. viides käsky ei tule läylelyksi

sillä, ellei kelään ota hengellä, vihastumi-

nen on murhaa Jumalan edessä. Samoin

kuudes käsky ei lule läylelyksi silen, ellä

joien kulen pidättäytyy lekemäslä huorin

tai aviorikosta, vaan se on jo huorinleko,

kun himo vallaa miehen sydämen katselles-

saan naisia.

Kun lainkuuliaisuudesta tehdään läyllä

tolia, niin se aina vie siihen, ellä sen lekija

joutuu sisäiseen ahdistukseen ja kokemuk-
seen: tämä on minulle mahdolonla täylläa.

Sydämeni on saaslaisuulta täynnä. Siksi

Jumalan viha kohlaa minua. Tie, jonka pili

viedä elämään ja autuuteen, viekin minul

kokemaan kuinka voimaton olen muulia-

maan lurmellunulla luonloani hyväksi ja

puhtaaksi Jumalan edessä. Siinä sielunti-

lassa parahtaa herännyt syntinen: Oi hyvä

Jumalani! Olenko lodella niin paha ja syn-

tinen? Herra! Minä hukun, sillä minulla on

saaslaisel huulel, ja minä asun kansan

seassa, jolla on saaslaisel huulel. Näin siis

lapahluu kuoleminen lain kaulia. Multa
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kuinka on ymmärrettävissä se, kun ap.

Paavali sanoo pois taista, elääkseen Juma-
lalle? Eikö ap. Paavali tarvinnutkaan enää

Jumalan takia? Laista pois kuoleminen ei

suinkaan merkitse sitä, että ap. Paavalille

olisi riittänyt elämänohjeeksi tämä sääntö:

»kun kerran lain kautta en saavuta Jumalan

mietisuosiota, niin laki on silloin tarpeeton.

Taikka tämä sääntö: Jumala on rakkaus,

Hän katsoo sormien lävitse elämääni. Pie-

net harha-askeleet eivät ole Jumalan edessä

raskas rikos.».

Laista kuoleminen tarkoittaa aivan toista.

Se on sitä, että laki hytjätään kokonaan

välikappaleena pelastukseen synnin tuo-

masta kirouksesta. Sille ollaan kuotteita, ei

osoiteta mitään elonmerkkejä, ei reagoida

ollenkaan, kun taki tulee ja vaatii meiltä:

Rakasta Jumalaasi; rakasta lähimmäistäsi!

Tee se! Täytä se!

Miksi ap. Paavali oli kuollut tain kautta

pois laista? Siksikö, että voisi etää edel-

leenkin fariseuksena, eli nuhteettomana

kristittynä? Ei ollenkaan. Vaan siksi, että

hän laista kuolleena eli nyt Jumalalle. Tämä
uusi suhde lakiin, kuolleena oleminen tail-

le, merkitse ap. Paavalille uutta suhdetta

Jumataan. Hänen ei tarvinnut tain kautta

vetää puoleensa Jumalan ystävyyttä. Hän
sai elää Jumalalle Kristuksen kautta.

Tämän uuden elämän Jumalalle, ilmaisee

ap. Paavali hyvin voimakkaasti: han on

Kristuksen kanssa ristiinnaulittu. Se mer-
kitsee osallisuutta Kristuksen kuotemaan.

Mutta niinkuin Kristus ristillä kärsi tuskaa

ja vaivaa, niin samoin ap. Paavalikin tahtoi

pitää kurissa vanhaa ihmistä, eli antaa sille

nyrkiniskuja silmän alle. Tämän hän ilmai-

see näin: sillä minä kuritan ruumistani,

etten minä, joka muille saarnaan, joutuisi

itse kadotukseen. Olla ristiinnaulittu Kris-

tuksen kanssa merkitsee myös itsensä kiel-

tämistä, luopumista omista mielihaluista ja

alistumista Kristuksen tahtoon. Se on välien

selvittämistä Kristuksen ja maaitman suh-

teen. Se on taistetun julistamista maailmaa
vastaan ja häpeän ja pilkan kantamista

Kristuksen nimen tunnustamisen tähden.

Mutta ristiinnaulittunakin ap. Paavali eli

kuitenkin, vaikka vanha Paavali olikin ris-

tiinnaulittu. Minä elän, en enää minä, vaan

Kristus minussa. Paavali teki kristillisyy-

destänsä täyttä totta: hän uskalsi sanoa

niinkin paljon omasta kristillisyydestänsä:

Kristus etää hänessä. Ei siis jokin jalo aate,

tai ideotogi, ei edes oppi Jumalasta, vaan

itse Kristus eti Paavatissa.

Kuinka kaukana ap. Paavalista me nyky-

ajan kristityt olemmekaan. Meissä saattaa

elää kyllä hyviä käsityksiä kristillisyydestä.

Meillä saattaa elää eräänlainen tunne siitä,

että olemme omalta pieneltä osaltamme pa-

rantamassa tätä jumalatonta maailmaa,

mutta sopii kysyä: elääkö meillä Kristus

niin voimakkaasti, että kaikessa nöyryy-

dessä rohkenemme tunnustaa: ja minä elän,

en enää minä, vaan Kristus minussa.

Ap. Paavali tempaa nopeasti itsensä alas

korkealta autuuden vuorelta ja jatkaa:

vaikka Kristus elääkin minussa, niin minä
en ole vielä taivaassa, vaan olen täällä

maailmassa ja elän vielä lihassa. Ap. Paa-

vali tarkoittaa lihassa elämisellä elämistä

katoavaisessa ruumiissa, joka on kuolevai-

nen. Lihassa eläminen ei siis tässä ole sa-

maa, kuin elää lihan himojen mukaan, eli

elää oman pahan ja turmeltuneen luonnon

mukaan. Saman asian voi myös sanoa näin-

kin: elää ilman toivoa ja Jumataa maail-

massa.

Koska ap. Paavali eli vielä kuolevaisessa

ruumiissa, vaikka Kristus elikin hänessä,

niin hän ilmaisee oikeastaan saman asian

toisin sanoin: Kristus elää minussa, eli minä
elän Jumalan Pojan uskossa. Tässä on syy-

tä korostaa sitä tosiasiaa, ettei ap. Paavali

puhu omasta uskostansa, vaan Jumalan Po-

jan uskosta. Pelastus uskon kautta ei ole

uskomista mihin tahansa, ei edes siihen,

että Jumala on olemassa. Se on uskomisia

vain Jeesukseen Kristukseen.

Elää Jumalan Pojan uskossa, on elämistä

Hänen rakkaudessansa. Kristityn toivo ei

perustu heissä olevaan hyvään tahtoon,

eikä pyrkimykseen kelvata Jumatalle ja

ihmisille. Se perustuu siihen, että Juma-
la uhrasi oman Poikansa jumalattomien, ei

siis hyvien ja onnistuneiden, vaan jumalat-

tomien edestä, että ei kukaan voisi Juma-
lan edessä kerskata omasta erinomaisuu-

desta vaan, että jokainen, joka tunnustaa

joutuvansa Jumalan edessä konkurssiin,

voisi sanoa: Jeesus Kristus on rakastanut

minua ja antanut itsensä minun edestäni.

Ap. Paavali ei siis vain todistanut muille

Jumalan rakkaudesta. Hän uskalsi myös
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NY ROMAN
AV EINO HANSKI.

Lagom före jul 1974 ulkom i Sverige

Hanskis senasle roman Timmar av frihel.

Boken skildrar ären 1919—1921 i Sovjel-

unionen. Vi fär följa flickan Masha, som vi

lärl kanna i föregäende del, frän kommu-
nislisk enlusiasm lill hopplöshel. Hanski

skildrar vardagsmänniskornas upplevelser

av armod, sväll och inbördeskrig i bryl-

ningsliden mellan lvä samhällssyslem. Annu
1919 kunde en enlusiaslisk revolulionär som
Masha kasia eli rullel äpple i huvudel pä

fabriksdireklören ulan ali slällas inför rälla.

Eino Hanski framsläller denna periods

oerhörl komplicerade skeenden pa eli

fangslande och lällfallligl sali. Bokan är

ingen dokumenlär skidring men Hanski har

själv boll i Leningrad fram lill 1942 och

som ung pojke kommll i närä konlakl med
personer som själva upplevl händelserna.

Av Hanski har lldigare ulkommil Den
länga vinlern 1965, Den länga resan 1967,

Den länga vänlan 1968 och Revolulionens

barn 1971. De lre förslnämnda är över-

salla lill finska.

A. P.

sanoa ilsellensä: Jumalan Poika on rakasla-

nul minua, enlislä vainoojaa ja murha-

mieslä. Meidänkin on tarpeellisia noudal-

laa ap. Paavalin esimerkkiä ja sanoa: Juma-
lan Poika on rakaslanul minua onnelonla

ihmisiä, minua leeskenlelijää, minua ilse-

rakasla krislillyä, minua jumalaloilla lur-

jusla, minua huorinlekijää, minua avioliilon-

rikkojaa, minua rakkaudelonla ja kovaa,

minua rahanahnesla, minua kiroilijaa, mi-

nua juomaria, minua synlislä. Hän, Juma-
lan Poika on rakaslanul minua ja anlanul

itsensä minun edestäni, ellen minä enää
eläisi jumalallomasli, vaan eläisin ja nou-
dattaisin Jumalan lakia, kuilenkaan perus-

tamalla pelasluslani lain kuuliaisuuteen,

vaan Jumalan Pojan rakkailleen.

Inkerin kerho

perustettu

Tukholmaan

Tukholmassa on perustellu Tukholman

fnkerin Kerho, jonka loiminlapaikka on

Suur-Tukholma ja joka on Ruotsissa toimi-

van Inkerin Suomalaisien Keskusliiton jä-

senjärjestö.

Jo 19 p:nä huhtikuuta 1974 pidelliin pe-

rustava kokous, johlokunla valilliin kui-

lenkin vasta sila seuraavassa kokouksessa,

joka pidelliin marraskuun 15 p:nä 1974

Nackassa. Johlokunlaan valilliin seuraa-

val: Juho Kouru puheenjohtajaksi, Malli

Toivonen varapuheenjohtajaksi, Aino Lehli

sihteeriksi, Wäinö Pylsy rahaslonhollajaksi,

Albert Kuorlli lilintarkastajaksi.

Johlokunlaan valilliin myös 5 varajä-

seniä.

LAHJOITUKSIA INKERILÄISTEN
VIESTIN TUKEMISEKSI:

Pekka Andriainen, Gäslrike-HammaTby

20:— kr., J. Ahvenainen, Göteborg 5:— kr.

Muistakaa
testamenteilla ja lahjoituksilla

Inkeriläisten Sivistyssäätiötä.
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Jatkoa sivulta 6

kea votttimäärä, mutta ampereita ei otten-

kaan, kun se ei vahingoittanut ketään. Sen

ympärilte oli vedetty nuora, mutta mikään

ei estänyt poikia pistämään kätensä 60 cm
utottuvitle verkosta, jottoin sat sähköiskun

käden iäpl. Vuosiluvun voi tarkistaa tieto-

sanakirjasta, mutta muistan otteenl siltoin

aivan kansakoutuikäinen poika. Luultavasti

sama voima-asema toimi voiman antajana,

siis keisarin hovin voima-asemana.

Ensimmäinen kone oli Blenan-tyyppinen

kaksitaso, joka lähti telineeltä ja jossa ei

ollut pyöriä, vain suksen tapaiset jalakset.

Siivet olivat purjekangasta. Moottori oli

sijoitettu koneessa ohjaajan taakse. Tämä
aiheuttikin ensimmäisen uhrin. Lentäjänä

oii pioneerilentäjä Popov. Otin sitmin-

näkijä, kun kone liian jyrkässä taskussa

pysähtyi ja moottori ruhjoi lentäjän. Lento

oli noin 30—40 m. pituinen. Lentäjä heti

kiidätettiin hoviin saamaan hoitoa. Taas

syntyi juoru, että lentäjä oti keisarin siskon

Oljan rakastaja. Seuraavat koneet, samaa
tyyppiä, kulkivat jo pyörillä ja tekivät km
pitkiä kierroksia. Muistan erään sukuni-

menkin: Gorskov. Toisen, myös nimekkään,

lentäjän nimen unohdin.

Zeppeliinitarinat myös alkoivat 3 km syn-

tymäkodistani. Saalistin kylän tähettyviltä

joen varrella, sillä vettä tarvittiin vedyn
kehittämiseen. Tänne rakennettiin iso ten-

tokonehatlikin. Loppu: kalat kuolivat joesta

ja zeppeliini patoi keisariltisen puiston yltä.

Zeppetiini oli vain pehmeäkuorinen, eikä

metallinen kuin saksataisten. Ajan pitkään

lentokenttä kävi ahtaaksi ja koneet kato-

sivat Hatsinan taivaatta.

Syntymäpaikkani Hatsinan esikaupunki

Marienburg oli myös kesäisten sota-

harjoitusten näyttämönä, sittä sitloin Länsi-

Inkeri oli aina niiden kenttänä keskuksena

Krasnoje Selo, jossa vierailt aikanaan Suo-

men kaartikin. Etetäisenä harjoitusten ra-

jana oli Sokkatan kytän täpi kutkeva joki,

kotitalostani noin t t/2 km:n päässä. Siellä

pojat kävivät vaihtamassa tupakka-askin

tai mahorkkaa panoksiin, joista tehtiin tus-

sareita. Erään sellaisen räjähtäessä käsis-

säni teikkl niiltä kohdaltani toppui. Tussa-

rin räjähtäessä vain puinen perän kappate

jäi käsiini ja katsoin teikin tilan vaarat-

liseksi.

Kerran satuimme näkemään sotahisto-

riallisesti merktttävän tapauksen, kun pää-

esikunnan upseerit vatitsivat sotaväette vie-

lä nykyäänkin käytössä otevan suojavärin.

Joukko sotilaita vihreä- ja harmaa-asuisina

asetettiin tummansävyistä tepikkoa vasten,

joka oti vain 50—75 m:n päässä Marien-

burgin tatoista ja kuutui kaupungin maihin.

Siellä se tummanvihreä suojaväri, jota ni-

mitettiin khakiksi (xaku) sai atkunsa. Tämä
tapahtui kai jo ennen Japanin sotaa v. t904.

Siis Sahamylly ynnä Marienburg antoivat

sotaväetle leplkoittensa värin.

Keisarillisen hovin ruokatatous oli Hatsi-

nassa suuretta osatta omavarainen: oma
karja, navetta, meijeri, karja hollantitaista,

mustan-valkean kirjavaa. Oma tatdun ja

härkä, joka kerran puski paimenen kuo-

liaaksi.

Vihannekset ja hedelmät ja kukatkin

kasvatettiin omissa kasvihuoneissa. Lisäksi

oli lintuia, jossa kasvatettiin hanhia, katk-

kunoita, ankkoja, kanoja.

Eräässä korkeammassa kasvihuoneessa

oli kolme isoa patmua ja pienempiä pat-

muja siirrettävissä puisissa pytyissä. Esi-

merkiksi juhlatilaisuuksiin, kirkkoon, ym.

Kirkon koristelusta vastasi setäni Juhana.

Hatsinaan oli keskitetty keisarin metsäs-

tys. Aidatuissa etäintarhoissa pidettiin

isompia etäimiä. Lähellä keisarin asuntoa

oli eräs eläintarha. Siinä vapaina elätettiin

kauriita. Talvelta niitä ruokittiin, mutta

kesät olivat laitumilla, vapaina ja itse ruo-

kansa hankkivina. Eräät olivat niin kesyjä

että antoivat silitellä itseään.

tsot saksanhirvet olivat eri aitauksissa.

Niitä ruokittiin ympäri vuoden. Vapaina ne

olisivat olleet vaarana yleisötle.

Koiratarha oli n. t/2 km kodistani. Eri

koirarodut olivat omissa aitauksissaan. Nii-

tä oli satoja ja niitä ruokittltn koiran-

ruuatla jota varten oti erikseen perustettu

keittiö. Fasaaneilte ja jäniksitte olivat asun-

tona valtion metsät, jotka ympäröivät inke-

riläisiä kyliä, Sokkalaa, pientä Saalista, isoa

Saalista, Tsernovaa, Hintikkalaa, Tukevltsia

•ym. Kun jänikset ja fasaanit joskus eksyi-
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vät inkeriläisten pelloille, niin oli tapana

hyvittää niiden aiheuttamat vahingot sillä,

että maanviljelijät saivat ilmaiseksi sie-

menviljan keväällä valtion varastoista.

Näin valtavaa metsästystaitosta varten oli

rakennettu erikseen »jääkärien» kylä, jos-

sa oli perheellisille jääkäreille rakennetut

tyyppitalot. Joka talo oli varattu kahdette

perheelle. Jokaisen taton julkisivu oli ko-

ristettu peuran sarvilta. Poikamiehiä var-

ten oli oma kasarmimainen rakennus. Mui-
ta työmiehiä varten oli omat rakennukset

mm. sauna, pesutupa ym. Hevosten kengi-

tyslä varten oli paja, jossa isännöi virolai-

nen seppä Kreisson, jonka pojan ja tyttären

hyvin tunsin. Poika tainasi minulta oppi-

kirjoja, jotka sisko kävi hakemassa. Kaiken

komennon päällikkönä oli Saksasta kotoisin

oleva metsästysmestari, jonka sukunimi oli

»Dietz». Hän oli väkivaltainen tuonne, rat-

sasteli pitkin metsäteitä ja antoi armotto-

masti piiskasta joskus metsästysalueetle

eksyneille sienestäjille. Tämä väkivaltai-

suus kostautui jo ensimmäisinä vallan-

kumouspäivinä: Ditz ja hänen poikansa

ammuttiin ilman oikeudenkäyntiä.

Metsästysalueen päällikkönä oli ruhtinas

Gotitsin, jota kuljetettiin aina kolmivalja-

kolla (troikalla). Mainittakoon, että ruhti-

naan ja papin kuskina oli uuskirkkolainen

Salomon Vesterinen. Hänen poikansa Ville

ja sisar Emilia otivat pyhäkoulutovereitani.

Vesterisellä oti komea parta ja tukeva var-

talo, joita vaadittiin juuri kuskilta. Seppänä
oli virolainen Kreisson, oikein hyvä ammat-
timies. Jääkäreitten lapsille oli rakennettu

kansakoulu, jota ylläpidettiin keisarin va-

roilla. Koulussa oli mitä miellyttävin opet-

taja, joka antoi minunkin tainata kirjoja

koutun ainutlaatuisesta lastenkirjastosta.

Minä kävin kaupunginhallituksen yttäpitä-

mää kansakoulua.

Jokaisella jääkäritlä oti kaksi asua: pyhä-

ja arkiasu. Juhla-asua käytettiin vain, jos

keisari ja vieraat ruhtinaat olivat täsnä.

Tämä asu oti melkein kauttaattaan punai-

nen, siihen kuuluivat kuttakatuunat ja

hopeahelainen tikari.

Örebro

9. 3. 75 sunnuntaina kl. 14.00 S:Mlkaelissa

(Baronbacken) pidetään INKERIN KER-

HON VUOSIKOKOUS.

Voimme sanoa tässä vaiheessa: Toimi-

kunta ei onnistunut järjestämään Jumatan-

palvelusta vuosikokouksen yhteydessä, joka

muuten on ollut perinnäistä inkeriläisille.

Toimikunta vetoaa kuitenkin heimolaisten

hyvään tahtoon ja toivoo reipasta osanottoa

yhteenkuuluvaisuuden rakentavassa työssä.

Ohjelmallisesti emännät tarjoavat enti-

seen tapaan hymyilevällä mielellä »Kohvi-

tarjoitun», sekä on tupauduttu — kokouk-

sen ohetla — esittämään filmiä menneistä

yhteistiladsuuksista> että yhdessä olo muo-

dostuisi kodikkaaksi. Ja sitten, terve-

tuloa mukaaru

Kerhon toimikunta



AJANKOHTAISIA ILMOITUKSIA

HELSINGIN

PAIKALLISOSASTO

Maaliskuun kuukausitilaisuuden asemesta

osallistutaan tnkeriläisten Yhdistys ry:n

vuosikokoukseeu tnkerikodissa 23. 3. 75 klo

t4. Tervetuloa.

Huhtikuun kuukausttilatsuus on tnkeri-

kodissa Karjalatatossa sunnuntaina 27. 4.

75 klo t4. Tervetuloa.

Toukokuussa tehdään mahdollisesti retki.

TAMPEREEN
PAIKALLISOSASTO

Tampereen paikallisosaston kuukausitilai-

suudet 9.2., 9.3., t3. 4., 4.5. Kaikki tilai-

suudet Kalevan kirkon huoneessa n:o 9

alkaen klo t4.

INKERILÄISTEN YHDISTYS RY:N

VUOSIKOKOUS
pidetään Inkerikodissa Karjalatalossa Käpylänkuja 1 Helsinki Palmu-

sunnuntaina 23. 3. 1975 klo 14. Kokouksessa käsitellään sääntöjen mää-

räämät asiat.

JOHTOKUNTA

TURUN PAIKALLISOSASTO

3t. 3. t975 Pääsiäisjuhla Karjalaisten ta-

lossa ttäpellontie 2.

tt. 5. t975 Xitieupälväjuhla Ruissalon Bir-

kassa.

t8. 5. t975 Helluntaijuhla Karjalaisten ta-

tossa tläpettontie 2.

Kaikki tilaisuudet alkavat samaan aikaan

eli kto 14,00.



Tilaa asiamiehiltämme

Inkeri-aiheista kirjallisuutta

Levitä Inkeri-tietoutta

Sulo Haltsonen ym.
Inkerin monialaisten historia

Saini Laurikkala
Rovasll S. J. Lanrikkt

Aapo Iho
Hletajyvä, valital rnnol

Helli Suominen
Mooses Pnlron eUm&kerta

A. Melläinen
Inkerin Ev.Lnl. kirkon 350 v

i. 7,50

50,—

14.-

10—

3,50

Äänilevyjä

Inkeriknoro
Nouse Inkeri j

Lauri Sanlln
Mnrrejnltnja 7,50

Inkerin seinäkarttoja 2,50

Inkerin vaakunoita 6,

—

Inkerin lippoja 4,

—

Inkerin postimerkkejä
sarja 20,

—

Adresseja 7,—
Inkeriläisten Viesti vuo-
deksi 1975 olisi syylä lila-

la. Hlnla 12,—.

Pääasiamlehel:

osoilleel sivulla 2.

inkeriläisten viesti

OSOITEOSASTO
c/o A. TUOH1MÄKI
SALLATUNTURINTIE 2 C 26

00970 HELSINKI 97

puh. 323 628

MUUTATTEKO?
KIINNITTÄKÄÄ TÄHÄN OSOI-
TE VIIMEKSI SAAMASTANNE
INKERILÄISTEN VIESTISTÄ
KIRJOITTAKAA ALLE UUSI
OSOITTEENNE JA POSTITTA-
KAA MEILLE ENSI TILASSA.

UUSI LÄHIOSOITE

UUSI POSTITOIMIPAIKKA

Oletteko

muistaneet

uudistaa

tilauksenne?

VIIME NUMERON MUKANA
OLI POSTISIIRTOKORTTI.

KIRJOITTAKAA SIIHEN
NIMENNE JA OSOIT-
TEENNE.

a 197S. Vammalan Kirjapaino Oy



inkeriläisten viesti

numero 3 — 4 maaliskuu-huhtikuu 1975



inkeriläisten viesti

TOIMITUS: Majavatie II D 44, 00800 Helsinki 80
Paaloimillaja:
Malli Vironmäki, puh. 831 285
Toimilussihleeri:
Pirkko Huurlo, puh. 783 391

KONTTORI : Auiorankalu 7 A I, 00100 Helsinki 10

OSOITE- JA TILAUS-
ASIAT:

Anneli Tuohlmäkl
Sallalunlurinlle 2 C 28
00970 Helsinki 97
Puh. 323 828

TILAUSMAKSUT : Konllonn osoilleella poslisllrlolllllle

30638-4

TILAUSHINTA : mk 12,— vsk. kolimaassa, Ruolslssa 15 kr

ILMOITUSHINNAT : l/I sivu mk 200 —
1/2 » » 120,—
1/4 » » 70,—
Kuolinilmoiluksel 30,

—

Kiilos- ym. ilm. 20,

—

Kuva llmoiluksessa 30,

—

PÄÄASIAMIES
RUOTSISSA:

Armas Paakkonen
Tingsgatan 4 B
50253 BORÄS Puh. 033/101 850
Poslisiirlolili n:o 828047-5

PÄÄASIAMIES
SUOMESSA :

Hannu Vironmäki
Tehlaank. 5 E 43, 00140 Helsinki 14

Puh. 882 888
Postisiirtotili n:o 4 18808-9

Lehti ilmestyy kerran kuukaudessa

Kustantaja ja julkaisija:

INKERILÄISTEN YHDISTYS R.Y.

KANSIKUVA KERTOO- »Karjalainen tupa» Karjalatalossa. — Kuvia

Inkeriikodista saamme nähdä seuraavissa numeroissamme.



MATTI VIRONMÄKI

ILOINEN LEIKKI
Erään viime aikoina Suomessa esite-

tyn televisiosarjan nimenä on »Pölly-

ann a».

Näytelmäsarja perustuu kuuluisaan

kirjaan, jota kuulemma heti sen ilmes-

tyttyä vuonna 1913 myytiin miljoonia

kappaleita. Monet meistäkin ovat var-

maan sekä lukeneet Pollyanna-kirjan

että katselleet televisiosarjaa.

Pollyannan äiti oli kuollut tytön syn-

tyessä. Yksitoista vuotiaana Pollyanna

menetti myös isänsä ja jäi kokonaan

orvoksi. Hän joutui ankaran Polly-tä-

din kasvatettavaksi ja sai kokea mo-

nenlaisia hankaluuksia. Mutta Pollyan-

na ei kuitenkaan helpolla masentunut.

Hän oli isältään oppinut »ilonkeksimis-

leikin». Sen ideana oli, että kaikista

tilanteista ja asioista piti etsiä niiden

valoisat puolet. Tämä leikki auttoi Pol-

lyannaa voittamaan vaikeudet.

Pollyannan tavoin jokaisen ihmisen

elämässä ovat omat hankaluudet ja

vaikeudet. Usein on myös suruja, jois-

ta monet muut eivät tiedä mitään. Näin

on ollut erityisesti meidän kohdallam-

me, joiden välillä »Inkeriläisten Viesti»

pyytää olla yhdyssiteenä. Menneet

harmaat päivät ovat kuitenkin autta-

mattomasti ohi ja nyt elämme tätä

päivää. Kumpa osaisimme nähdä tä-

nään ja tämän hetken tilanteissa ne va-

loisat puolet, jotka siinä ovat. Me usein

liiaksi ajattelemme vain varjopuolia ja

unohdamme asioiden toisen puolen.

Senvuoksi on syytä Pollyannan tavoin

etsiä ilon aiheita elämässämme.

Me kaikki omistamme paljon sellais-

ta, josta tulisi osata iloita ja olla kiitol-

lisia. Elämämme vaellus, jonka aikana

on jouduttu kenties hyvinkin kauas lap-

suuden maisemilta, on rikastuttanut

meitä monilla kokemuksilla. Yksi ar-

vokkaimmista on varmaan tämä, että

harmaan päivän perästä voi aurinko

paistaa entistäkin kirkkaammin. Siksi

arkisten huolien ei pidä antaa masen-

taa mieltämme. On muistettava että

elämme päivä kerrallaan. Suuri Mes-

tarimme on myös sanonut: »Joka päi-

välle riittää sen oma huoli» (Matt. 6:

34).

Asioiden valoisan puolen näyttää ym-
märtäneen erityisesti se kuuluisa hen-

kilö, joka oli nimeltänsä Paavali. Hän
jos kuka sai kokea elämässään vaikeuk-

sia. Kerrankin hänet suljettiin pitkik-

si ajoiksi pimeään vankiluolaan, jossa

oli kaikkea muuta kuin iloa. Kun hän

sai luvan tervehtiä kirjeellä ystäviään,

hän kirjoitti:

»Rakkaat ystävät, pysykää us-

kollisina Herralle. Olkaa aina

iloista Herran tuntemisesta. Sa-

non sen uudestaan: olkaa iloisia.

Älkää kantako huolta mistään,

vaan rukoilkaa sensijaan Juma-

lalta kaikkea. Kertokaa hänelle

hätänne älkääkä unohtako kiit-

tää häntä saamastanne vastauk-

sesta». (Fil. 4: 4, 7).
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Robert Rainio

poissa

Hovioikeudenneuvos Robert Rainio oli yh-

dessä rouvansa kanssa kuluneen talven tam-

misunnuntaina Helsingissä Karjalantalolla,

jolloin saimme todeta, miten valtava inke-

rinsuomalaisten joukko oli läsnä Inkeri-ko-

din avajaisissa. Ohimennen kättä puris-

taessamme Robert-veli iloisin mielin, kuten

aina, kertoi terveisiä Turun puolesta. Kun
sanoin hänelle siinä kiitoksia työstä inkeri-

läisten hyväksi, hän vaatimattomaan ta-

paansa hymyili ja sanoi mielihyvänsä siitä,

että inkeriläisille on saatu koti. En tieten-

kään osannut ajatellakaan, että ne sanat ja

kädenpuristus jäisivät viimeisiksi. Näin

kuitenkin tapahtui. Yllätyksenä sain tiedon,

että Robert Rainio nukahti viimeiseen

uneensa helmikuun 26 päivänä 1975.

Robert Rainion elämänvaiheista oli leh-

dessämme kirjoitus viime vuoden heinä-elo-

kuun numerossa, jolloin onnittelimme hän-

tä 75-vuotispäivän johdosta. Nyt tässä yh-

teydessä ei liene tarpeen muuten toistaa,

mitä silloin kirjoitimme, mutta tulkoon

kuitenkin vielä erityisesti todetuksi, että

inkeriläisten toimintaa Robert Rainio tuki

ainutlaatuisen sydämellisellä tavalla. Hän
ehti olla mukana paljon karjalaisten rien-

noissa, mutta meitä inkeriläisiäkään hän ei

hetkeksikään unohtanut. Hän oli meidän,

kuten itse sanoi leikillisesti, »ottopoikam-

me». Hän avusti Inkeriläisten Viestiä uut-

terasti monien vuosien aikana asiarikkallla

kirjoituksillaan ja historiallisesti merkittä-

villä kuvilla. Inkeriläisten kesäjuhlilla

han oli ahkerasti mukana ja seurasi Inke-

riläisten Sivistyssäätiön toimintaa sen hal-

litusneuvosten jäsenenä erittäin paljon.

Robert Rainio oli olemukseltaan valoisa,

sydämellinen ja vaatimaton kansanmies.

Hänellä oli lahja palvella muita. Hänen
tekemiään palveluksia varmaan lukemat-

tomat inkeriläiset muistelevat kiitollisina.

Esimerkkinä Robert Rainion vaatimatto-

muudesta ja alttiudesta asettua inkeriläisen

väen keskelle saanen mainita tapauksen

Tampereen kesäjuhlilta muutamia vuosia

sitten.

Tapasin silloin Robert-veljen juhlapaikan

koululla yhteiseen majoitukseen tarkoite-

tusta luokkahuoneesta. Siinä keskustelles-

samme, mihin menisimme yöksi, Robert

Rainio sanoi: »Hyvähän täälläkin on olla.

Ollaan täällä»! Ja siellä me parin kolmen
muun heimoveljen kanssa lattialle levitet-

tyjen patjojen päällä saimme virkistävät

unet. Aamulla totesimme, että kenenkään
»kuorsauskaan» ei ollut ketään häirinnyt.

Robert Rainion poismenon koemme kaik-

ki suurena menetyksenä. Kunnioittavin

mielin hiljennymme ja kaipaamme häntä se-

kä otamme osaa omaisten suruun. Me tie-

dämme, että tyhjäksi jäänyttä paikkaa ei

voida täyttää. Lohtuna kuitenkin tässäkin

tapauksessa on tosiasia:

»On maa, johon kaikki polut katoaa, on

rauhan maa».

Kunnioittavasti

Matti Vironmäki



Maria Kempin muistolle

o-

Maria Kemppi o.s. Kotselainen oli synty-

nyt tnkerinmaan Venjoeila Kotsalaisin ky-

lässä 25. 4. t894. Solmittuaan avioliiton Si-

mo Kempin kanssa hänestä tuli Tuutarin

kylän asukas.

Suuren maataistalon ahkerana emäntänä

hän joutui tekemään kovasti työtä, sillä

suuren taiouden hoito vaati niin isännältä

kuin emännältäkin taitoa ja ahkeruutta.

Ja niinpä ahkera työnteko, terve ja raitis

eiämä on koitunutkin Maria Kempin hyvän

ruumiiiisen kunnon perustekijäksi, sillä

hänhän ei tiettävästi pitkän ja vaiherikkaan

eiamänsä aikana sanottavasti siarastellut.

Hän oli aina terve ja reipas ja sellainen

ihminen joka ei koskaan puhunut pahaa

toisesta ihmisestä.

Mutta Maria Kemppi ei ollut vain ruu-

millisesti terve, hän oli sitä myös henkises-

tikin. Vaikka hän iältään olikin jo vanha,

oli hän henkisesti kuitenkin nuori ja eli

aktiivisesti mukana kaikessa elämässä, mut-

ta erikoisesti seurakunnallisessa. Hän oli

yksi niitä uskollisia jonka kirkkopotku ei

ollut päässyt nurmettumaan.

Maria Kempin henkinen tasapainoisuus

ei suinkaan johtunut siitä, että hän otisi

saanut eiää huoletonta ja rauhallista etä-

mää. Kyllä hänkin joutui kokemaan monet
myrskyt pitkän elämänsä varretla.

Ensiksikin, hän sai kokea yhdessä hei-

monsa kanssa: mitä on olta pakolainen ja

nrrtä on olla muukalainen maalla vieraatla.

Eikä Jumala jättänyt häntä henkilökohtai-

sia suruja ja murheitakaan vaille, ntirtäkin

oli häneiie suotu, ehkä runsaimminkin kuin

monelle muuile.

Maria Kempin henkisen tasapainoisuuden

ja eiämänmyönteisyyden sataisuus on siinä,

että hän käytti Jumalan sanaa ja ammensi
siitä voimaa, jota hän tarvitsi elämänsä
myrskyissä. Göteborgin suomenMetiset
raamattu piiriläiset ja vanhustenkerhotalset

ovat monesti saaneet todeta Maria Kempin
Raamatuntuntemuksen.

Maria Kempin tapset ja tastenlapset sa-

novat menettäneensä patjon, kun äiti ja

mummi ovat poissa. Tytär kertoi: »Äiti

oii turvanamme ja väsymättömänä ohjaaja-

namme aina viimeisiin aikoihin asti.»

Mutta Maria Kempin poissaolo tunnetaan

myös seurakunnassa ja mainituissa ptirets-

sä. Niin, yksi uskottinen Sanan kuutlja ja

Sanan tekijä on päässyt Herransa lepoon.

Helmikuun tO päivänä t975 omaiset ja

runsas ystäväjoukko saatteli Maria Kemp-
piä hänen viimeisellä matkallaan.

Värikäs kukkakumpu jäi todistamaan että

Maria Kempillä oli paljon ystäviä. Herra
kutsui uskoilisen palvelijansa pois tästä

taistelujen maasta Iäiseen rauhaan t. 2. t975.

»Ei sinun aurinkosi enää laske, eikä sinun

kuusi vajene, sillä Herra on sinun Iankaik-

kinen valkeutesi ja päättyneet ovat sinun

murheesi päivät.» Jes. 60: 20.

A.T.



Ann-seukon läksijäiset ja hiät

(Jatkoa tammikuun numerosta)

Miun olj siälj jättää Annii yksin sen

miehen kottii, mutt' sehä olj nyt An-
ninkii uus kotj. Hiä vähän vällii sinä

iltan itki ja tahtoi lähtee sielt jo sil-

loin mein kanss pois takasi Virkkilää.

Helen-tättiin torui hänt ja sitt sopotti

jotakkii Annin korvaa, ni hiä sitt vähä
rauhottui ja jäi.

— No nii, nyt sitt Annikkii on miehe-
läs, luatiit Virkkilöist, ko näkkiit toisi-

jaa. Ja mikäs Annill on olless, ko on
suur hyvä talo, hyvä lehmä ja kaikk
nii hyvin jott. Mutt' ei ne Ann-seuk-
koin asiat olleetkaa nii mutkattomast
selvii, ko ämmät luuliit.

Mänj kaks viikkoo, ko Anni tulj kot-

tii Virkkilää. Kylälöist luuliit, jot hiä

tulj äitiise luoks oljamii. Mänj siint

kuukauvven päivät aikaa, ennenko ih-

mist alkoit kysellä aluks toisiltaa ja sitt

jo Annilt itseltää, jot milloinkos sie miät
mieheis luoks, ja ett joha se Jussi kuo-
loo siell ikävää yksinnää ollessaa, ja

kuka kyselj mitäkkii. Annipa siihen

sanomaa heili jokahisell, jott jospa en
ennää takasi miäkkää.

Kerran sit kaks naista Virkkiläst

näkkiit Annin miehen Jussin Hatsinas

iha sattumalt. -Mitä teili oikein tovel

tapahtu, ko Anni sannoo, jot ei ennää
tule takasi siun luokseis? Jussi katsoi

parraaks kertoo itse kaiken — kuin hä-

nell Annin kans olj käynt.

Anni niätsie, ko hiäväk olj lähtent

talost, ni mänj etutuvan puolel ja panj

välj oven ramppii. Vaikk Jussi kuin
pyytelj hänt laskemaa sissää, ei hiä

hänt laskent. Sit uamusil Anni tulj

etutuvan puolelt, tervehtj ja katselj

ympärillee mist piäst alkais päivän
työt. Hiä olj kova tekemää kaikellaist

työtä, nii koton ko pelloll. Ensimmäi-
sen päivän aikan Anni ja entine talouv-

venhoitaja Sohvi siivosiit tuvat häihen
jälelt. Toiseen päivään hiä läks yksin
viemää maitoo linnaa kaupunkiin. Sielt

tultuvaa hiä viel lyps lehmän ja laittoi

ruokii. Kaua emännättä olleess taloss

olj paljo tekemist sellasel työihmisel

ko Anni olj.

Sitt illal ko Jussin silmä vältti ni hiä

pujaht etutuvan puolel ja panj oven
jälessää ramppii, eikä piästänt Jussii

etutuvan puolel vaikk töine ois kuin
kovast rukkoilt.

Välill mänj mont yötä peräkkäin jot

hyö ei muanneet koko yöss silmällist-

kää, ni uamusil hyö ei riijjelleet. Jo
olj mänt koht kaks viikkoo eikä Anni
piästänt Jussii lähelleekkää, ei päiväl-

kää, luatimattakaa jot yöl.

No sitt lopultkii, ko siint ei näyttäänt
mittää tulevan, ni Jussi piätti jotakkii

tehhä. Jussin luonto alko kiehuu ko ei

piäst laillisest vihityn naisens vieree,

ei yöl eikä päiväll. Uatteleha itsijäis

— ko siull on vast vihitty naine koton
etkä piäse vieree.

Tuas Anni mänj yks uamu linnaa
maijjon kans. Jussi otti houthangot ja

ens töiksee vetj niill rampit pois ovest
ja kahest etutuvan ikkunast.

Ko Anni tulj linnast hiä ei älyntkää

Jatkuu sivulle 13



Muistelmia ensimmäisen maailmansodan ajoilta

Runo on kirjoitettu sotasairaalassa 1917.

Hyvästi kultaseni,

hyvästi kultani,

nyt lähteä mun täytyy

pois kotimaastani.

Nyt täytyypi mun mennä
maailmaa kulkemaan,

ja sinua en tiedä,

et näenkö milloinkaan.

Jo ennen monia miestä

sota petteli.

Ja monen kullan silmät

vesillä iätteli

Eihän sille mitään voi

kerran minkä Luoja loi,

la minkä osalleni toi.

Ja onhan sitä monta

kaikenlaista onnetonta.

ikävällä odotettu

ei tule enää milloinkaan.

Kun peitossa on mustan maan.

Nyt laitan laulun pienen

matkani varrelta,

sodasta tahdon teille

muistutukseksi kirloittaa.

Se oli vuonna kuusitoista,

kun kuljin ensi kerran

yli Riian kaupungista.

Kylmä oli syksy

ja lumi peitti maan,

me olimme lähetetty

vihollista vastaanottamaan.

Kytlä oli vaikeata,

kun pakkanen paleli,

luoteja ja rakeita

vastaamme sateli.

Kyllä silloin kuolema

monesti oli mulla edessäin,

aina hurraata huutaen

riensimme edespäin.

Oli silloin meil johtajan»

mies nuori ja uhkea.

Ei millonkaan pelkoa tuntenut,

vaan aina yhtä rohkea.

Ja mä usein taistelussa

olin hänen takanaan.

Siina minä näin,

et valokuvaa

hän kantoi rinnallaan.

Tuo kuva oli nuoren Neidon

sangen ihanan,

ja tuo neito oli rakastunut

tuohon nuoreen johtajaani.

Mutta yhtenä syksy-yönä

kun emme voineet aavistaa,

saksalainen alkot meiltä

asemiamme valloittaa.

Ja tuo nuori johtala juuri

seisoi mun edessäin

ja komensi kaikki miehet

paikalle edespäin.

Siinä rinta rintaa vasten

nyt kaikki asettui.

Syttyi kuuma taistelu,

missä lumi punertui.

Ensin rivimme niinkuin seinä

ain seisoi paikallaan

la miehet kaikki luotti

urholliseen johtajaan.

Mutta yhtäkkiä rivit murtui

ja sortui kokonaan.

Ja iohtajamme maahan
jäi verissä makaamaan.

Pois taistelun tuoksinnasta

nyt hänet kannettiin,

ja haavat vetravuotavaiset

kääreillä sidottiin.

Hän kuvan otti rinnaltaan

la mulle ojensi

ja sanoi: »Saata tämä
mun armahalleni.

Ja sano että mulla

oli hän mieles silloinkin

kun vihollisen keihäs

lävisti rintani.»

Jäähyväiset heitettyään

hän vaipui kuolemaan.

Näin päättyi päivät urhon

la kunnon sotilaan.

Rokoiskoin Yrjö



70 vuotta

täyttävä Liisa Makara

i

Huhtikuun 17 pv. v. 1905 Lempäälässä

synlyi pieni lyllö Varpu ja Mikko Kokko-

selle. Tyllö sai kasleessa nimekseen Liisa.

Tämä Liisa läytlää nyi 70 vuolta. Kun ajal-

telee elämää taaksepäin, ei voi muuta kuin

ihmetellä: milen hän on selviylynyt elä-

mänsä kovassa risliaallokossa? Täytyy vain

uskoa, ellä lämä lyllö on saanul synnyin-

lahjakseen lavallista enemmän silkeytlä,

viisaulta, herkkyyttä ja uhrauluvaa miellä,

muulen hän ei olisi kestänyt sitä luskan

painella milä hänen hennoille hartioilleen

on elämä julmuudessaan kasannut. Seitse-

män vuotiaana hän jäi puoliorvoksi, kun

hänen äilinsä nuorena oiettiin läällä kärsi-

mysten maasla pois. Siitä lählien on pieni

Liisa lyllö ahertanut elämässään, ensin isän-

sä rinnalla kuin aikaihminen, ommellen nuo-

remmalle sisarelleen ja veljelleen vaalleila,

häärien missä vain apua tarvilliin. Siinä

sivussa hän suorilti kansakoululutkinnon

parhaalla mahdollisella menestyksellä. Hä-

nellä ei siihen aikaan ja niissä olosuhteissa

ollut mahdollisuutta jalkaa enempää kou-

lun käynliä, vaikka edellytykset olisivat

olleet loislaval. Varlluipa Liisa lyttö aikui-

seksi lyön ja louhun parissa Lempäälän
järven rannalla ja kehillyipä häneslä kau-

nis neitonen, jonka Mona Lisamainen hymy
huomalliin kotikylän ulkopuolellakin. Jou-

tuipa Liisa neito naimisiin Varsalan Samu-
lin pojalle Juhanalle. Elämä ehkä hymyin-
kin Inkerin kansalle niihin aikoihin. Liisa

ja Juhana Makaran elämäkin näytti lupaa-

valla, heille synlyi kaksi lasta ja he iloit-

sivat ja suunnittelivat lastensa ja omais-

tensa tulevaisuutta. Mutia sitten alkoivat

myrskytuulet ja kovat ajal Inkerin kan-

salle ja rajaseudun väestölle. Liisa Maka-
ran omaiset joutuivat häädetyksi ja van-

gituksi loinen loisensa perässä. Liisa Ma-
kara suri ja itki omaistensa kohtaloa, aut-

toi minkä aullaa voi. Viimein rajaseutu

lyhjennelliin kokonaan ja niin joutui Liisa

Mäkäräkin perheineen evakoksi kauas Sisä-

Venäjälle. Multa Liisa Makara ei lannis-

tunut, hänen onnistui pääslä perheineen

pois Sisä-Venäjällä. Juuri niihin aikoihin,

kun hän itse oli puolipakolainen, eikä

ollut kalloa pään päällä, kaukana Sisä-

Venäjällä kuoli hänen rakas sisarensa

Maikki ja sisarella jäi kaksi täysin orpoa

poikaa Liisa tädin tyhjiin käsiin ja vanha

An'läli. Vaikka Liisa Makaran kädel oli-

vat lyhjäl, eikä ollul itsellä kattoa pään
päällä, hän el jällänyt orpoja heilleille,

vaan hoili sairaan Arvo-pojan sikäläiseen

sairaalaan, vei An'lädin olosuhteinen pa-

kosta venäläiseen kunnalliskotiin. Olisi ot-

tanut heidät kaikki luokseen, jos hänellä

olisi ollul edes jonkinlainen paikka lie-

dossa minne kaikki omaiset sijoittaa, vaan

ei ollul. Aarne pojan, jonka kummi hän

oli, hän olti omaksi pojakseen ja sanoi:



Ennen vanhaan Inkerissä

jätettiin isommat tytöt nuorimmaisia hoitelemaan, eikä tytöiltä mennyt

sormi suuhun: aina löytyi jostain liekkulaulu. Näin laulettiin:

Ossaanhan mie lapselleni

univirren laulaa:

Pane sorjat silmät kii

ja nuku Herran rauhaa.

Tule isä Tuuterista,

viere isä Viipurista.

Tuo pojalle puotipulla,

tyttärelle tyynyvaaru.

»Missä jaan leipäpalani omien lasteni kans-

sa, siellä jaan sen tämän pienen orvonkin

keralla.» Ja niin tuli nelivuotias Aarne-

poika Liisa-tädin omaksi pojaksi, jota hän

syvästi rakasti kuin omaa lastaan aina

Aarne pojan kuolemaan saakka. Sillä vii-

me talvena Liisa Makara joutui suureksi

surukseen saattamaan ikuiseen lepoon tä-

män rakkaan sisarvainajansa pojan.

Liisa Makaran elämästä riittäisi aineksia

useampaan romaaniin. Kenties kohtalo

vielä on siihen suopeakin. Hän itse tuntee

elämänsä salakarikot koitekin parhaiten.

Hän on herkkä runoilijasielu ja on avusta-

nut mm. inkeriläisten Viestiä runoillaan ja

kertomuksillaan siitä lähtien, kun Viesti on

ilmestynyt. Nyt huhtikuun seitsemäntenä-

toista päivänä, jolloin mm. ovat syn-

tyneet monet maailman merkkihenkilöt,

kuten esimerkiksi Chaplinkin, Liisa Makara

viettää 70-vuotispäiväänsä kotonaan hiljai-

suudessa Lohjalla. Ja me, jotka saamme
olla hänen lähellään, olemme onnellisia

hänen jalosta uhrautuvasta luonteestaan ja

hilpeästä mielialastaan jota hän huumorilla

höystää läpi kyynelten. Toivomme elämän
illaruskon vielä hänelle hymyilevän ennen
mailleen laskeutumista. Toivomme hänelle

paljon onnellisia vanhuuden päiviä, jos nyt

niin voi sanoa sielultaan ikinuoresta ihmi-

sestä. Näihin sydämellisiin onnittelijoihin

yhtyvät paitsi lapset ja lastenlapset, myös-
kin kaukana olevat omaiset ja ystävät ja

samoin uskon koko inkeriläisten Viestin

lukijakunta, niin Suomessa kuin Ruotsissa-

kin.

Onnea vain Liisa Mäkärälle!

Ella Ojala.



RUOTSIN PUOLELTA

VILHO KURUJOKI

Hän on noussut ylös

»Minä olin kuollut, ja katso, minä
elän aina ja iankaikkisesti, ja minulla

on kuoleman ja tuonelan avaimet».

(Ilm. 1: 18).

Sanat »Minä olin kuollut», todistavat

Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen
kuolemasta. Koska Jeesus syntyi ihmi-

seksi meidän pelastuksemme tähden, ja

koska Jumala pani Jeesuksen päälle

koko maailman synnin, myös meidän
jokaisen pahat tekomme ja rikkomuk-
semme, niin Jeesus, Jumalan Poika
kävi edestämme kuolemaan. Oman uh-
rikuolemansa kautta Hän kukisti kuo-
leman vallan. Sanat »Minä olin kuol-

lut» soveltuvat vain Jeesukseen Kris-

tukseen. Ihmiseslä voidaan sanoa: »hän
kuoli, tai on kuollut». Mutta kun Jee-

sus on Jumalan Poika, niin Hän ei

jäänyt hautaan, vaan Jumala herätti

Hänet kuolleista. Tämä on pääsiäisen

ilosanoma meille, jotka perisynnin täh-

den olemme joutuneet kuoleman val-

taan. Meissä itsessämme ei ole elämää,

joka meissä pysyisi. Jokainen olemme
poikkeuksetta kuoleman alaisia. Jokai-

sen tie päättyy kerran kuolemaan.
Ainoastaan Jeesuksella Kristuksella on
iankaikkinen elämä. Hän elää aina ja

iankaikkisesti.

Jeesuksen Kristuksen valta on siis

ainutlaatuinen. Vain Hänellä on kuo-
leman ja tuonelan avaimet. Entisillä

itämaan kuninkailla oli hyvin suuri

määräämisvalta valtakunnassansa. Hei-

dän sanansa oli laki. Mutta kuoleman
edessä he olivat yhtä voimattomia kun
köyhä kerjäläinen.

Koska Jeesus Kristus on elämän ja

kuoleman Herra, niin vain Hän voi sa-

noa »Minulle on annettu kaikki valta

taivaassa ja maan päällä».

Se, mitä pitkänäperjantaina tapahtui

Golgatalla, saa vasta täyden selityksen

pääsiäispäivänä. Jos Jeesus Kristus

olisi jäänyt hautaan, niin Raamatun en-

nustukset Kristuksesta elämän Ruhti-

naana eivät olisi toteutuneet. Mutta
koska Raamattu ei voi raueta tyhjiin,

niin Jumala herätti Kristuksen kuol-

leista. Apostolit ovat Kristuksen ylös-

nousemuksen varmat todistajat. Myös
monet muut uskovaiset. »Ja Hän näyt-

täytyi Keefalle sitten muille kahdelle-

toista. Sen jälkeen Hän näyttäytyi

yhtä haavaa enemmälle kuin viidelle-

sadalle veljelle, joista useammat vielä

nytkin ovat elossa, mutta muutamat
ovat nukkuneet pois. 1 Kor. 15: 5—6.

Pitkäperjantai ja Pääsiäinen kuulu-

vat ehdottomasti yhteen. Tähän Ju-

malan ainutlaatuiseen tekoon on mei-
dät henkilökohtaisesti saatettu pyhässä
kasteessa. »Vai ettekö tiedä, että me
kaikki, jotka olemme kastetut Kristuk-

seen Jeesukseen, olemme Hänen kuole-

maansa kastetut?» Emme voi saarnata

evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta,

sivuttamalla kasteen. Jeesus Kristus

on asettanut seurakuntaansa kasteen

sakramentin. Pyhä Henki vaikuttaa

kasteessa, jossa me saamme syntimme
anteeksi, iankaikkisen elämän ja Juma-
lan lapsen oikeuden. Mutta kasteessa
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Siru suuremmasta

Otava: Kohtalon lapsia, kertomus
elämästä. Kirjoittanut Tyyne Lehto-

nen. 99 sivua/1974

Tyyne Lehtosen, allekirjoittaneelle

täysin tuntemattoman Inkerin-suoma-
laisen naisen, elämäkerrallisella

teoksella on, vaikka se on Suomessa il-

mestynyt, tietty mielenkiintonsa myös
täällä Ruotsissa.

Täällä Ruotsissa on nimittäin noin
neljätuhatta suomenkieltä äidinkiele-

nään puhuvaa ihmistä, jotka eivät ole

norrlantilaisia eivätkä suomalaisia. He
ovat Inkerin-suomalaisia, jotka syntyi-

vät ja kasvoivat Venäjällä Leningra-
din kaupungin ympäristössä ja jotka

toisen maailmansodan suuri hyöky-
aalto heitti ensin Suomeen ja sitten

tänne Ruotsiin.

Allekirjoittanut sai aikanaan Suo-
men kirkolta, jota oli jo kolme vuotta

ehtinyt palvella, määräyksen tulla tän-

ne Ruotsiin »inkeriläisten ja suomalais-

ten sielunhoitotyöhön». Sellai-
sen määräyksen saajana olen toden-

näköisesti viimeinen Suomen kirkon
historiassa.

Siitä saakka (vuodesta 1960) olen

tuota määräystä totellut ja tullut tun-

temaan suomalaisten ohella epälukui-

sen määrän, ehkä suurimman osan,

noista Inkerin-suomalaisista. Luke-
mattomien heistä olen kuullut tarinan-

sa kertovan ja joitakin olen muistiin

merkinnyt. Kaiken mitä heistä suo-

meksi tai ruotsiksi on kirjoitettu lie-

nen lukenut.

Kun näin Tyyne Lehtosen kirjan,

tunsin melkein ammattimaista mielen-

kiintoa tai lieneekö parempi sanoa
lukkarinrakkautta kirjan aiheeseen.

Nyt sen luettuani voin sanoa, etten

tullut tuntemaan mitään uutta vaan

että monet kuulemani kertomukset
saivat tässä muunnelmassa vahvistuk-
sensa.

Nuori tyttö kolhoosissa, karkoitettu-

na Keski-Venäjälle, jälleen kotiseu-
dulla, mutta nyt sodan jaloissa, Eestis-

sä ja Suomessa. Siinä lyhyesti puoli
kirjaa. Loppupuoli on kuvausta yh-
teyksien jälleen syntymisestä omaisiin
Venäjällä.

Tyyne Lehtosen kirja ei kohoa kor-
kealle taiteelliselle tasolle. Uskallan
silti suosittaa sitä jokaisen täällä ole-

van käteen. Jokaisen Inkerin-suoma-
laisen, joita varmaan on tämänkin
lehden lukijakunnassa, kotikirjastoon

uskoisin sen hankittavan.

Kun joskus täälläkin esiintyy tietä-

mättömyyttä, joka ei lnkerin-suoma-
lasia tunne ja tunnusta suomalaisiksi,
on syytä lainata lopuksi erästä kohtaa
Tyyne Lehtosen kirjasta.

»Joskus kuulee sanottavan inkeri-

läistä venäläiseksi. Me inkeriläiset

jos ketkä tiedämme, mitä oli olla suo-
malainen Stalinin aikaisessa Neuvos-
toliitossa ja mitä suomalaisuus mak-
soi. Se maksoi kymmenien tuhansien
suomalaisten hengen. Vladivostokissa,

Uralissa, Muurmanskissa ja Siperias-
sa, missä kaikkialla kuolikaan inkeri-

läisiä vangittuina. Oma sukummekin
on saanut maksaa suomalaisuudestaan
kalliit lunnaat. Monta sukumme jä-

sentä on kuollut Venäjän vankilaan.
Kaikista kärsimyksistä huolimatta tun-
nusti Inkerin heimo rohkeasti suoma-
laisuutensa." (ss. 69—70)

Ajat ja asenteet lienevät monessa
suhteessa muuttuneet.

Se, mitä Tyyne Lehtonen kuvaa kir-

jassaan on kuitenkin historiaa, joka

kerran tapahtuneena ei ole muutetta-
vissa. Mutta ei ainoastaan historiaa,

11



Jatkoa sivulta 10

julistetaan tuomio meidän vanhalle ih-

misellemme: »kun tiedämme sen, että

meidän vanha ihmisemme on hänen
kanssaan ristiinnaulittu, että synnin
ruumis kukistettaisiin, niin, ettemme
enää syntiä tekisi». Iankaikkinen elä-

mä on Jumalan lahja heille, jotka usko-
vat Jeesukseen Kristukseen. Sitä ei voi

saada hyvin ansaitun vaelluksen jäl-

keen korvauksena vaikeuksista ja kär-

simyksistä. Mutta se voidaan menet-
tää, jos elämänohjeeksi valitaan tämä
näkemys: »syökäämme ja juokaamme,
sillä huomenna me kuolemme». Kun
nyt Jeesus Kristus on voittanut kuole-

man vallan, niin ei Jeesuksen opetus-

lapset saa elää niin kuin ei Kristus oli-

sikaan noussut kuolleista. Elävän kris-

tityn tunnuksena ja elämän ohjeena
tulee olla taistelun asenne vanhaa ih-

mistä vastaan. »Sillä jos te lihan mu-
kaan elätte, pitää teidän kuoleman,
mutta jos Hengellä kuoletatte ruumiin
teot, niin saatte elää. Sen tähden joka

elää taistelun asenteessa syntiä vastaan

ja uskossa Jeesukseen Kristukseen, hän
voi lohduttaa itseänsä ja toisia usko-

vaisia Jeesuksen sanoilla: »Minä olen

ylösnousemus ja elämä, joka uskoo
Minuun, se elää, vaikka olisi kuollut.

Eikä yksikään, joka elää ja uskoo Mi-

nuun, ikinä kuole».

vaan seurauksissaan jatkuvaa todelli-

suutta joittenkin suomalaisten lähim-

mäistemme elämässä täällä Ruotsissa.

Luettuaan Lehtosen kirjan joku toi-

vottavasti herää näkemään mikä mah-
dollisuus toisen elämänkohtaloilla si-

säisesti rikastumaan on ehkä aivan

seinän takana.

Sellaisen »kohtalon lapsen» kuunte-

lemiseen kannattaa varmasti kuluttaa

yksi ilta kiireisestä ajastaan ennemmin
kuin television tuijottamiseen.

JUHANI RANTANEN

(Kirjoitus julkaistu Jöteborgilalsessa Fiirn-

Sanomissa 10 helmikuuta 1975)

TERVETULOA

Boräsiin pääsiäisjuhlille

SEURAT kiirastorstaina 27/3 Carolin

seurakuntatalossa klo 18. Rovastit

Väinö Maunumaa ja Jorma Sipilä,

pastori Vilho Kurujoki puhuvat.

Jumalanpalvelus ja HPE pitkänäper-

jantaina 28/3 Carolin kirkossa klo 13.00

Väinö Maunumaa saarnaa. Iit. Kuru-

joki. Kuoro. Seurat Carolin seurakun-

tatalossa.

Iltakirkko pääsiäisaattona 29/3 Carolin

kirkossa klo 17.00. Maunumaa, Si-

pilä, Kurujoki.

Jumalanpalvelus pääsiäispäivänä 30/3

Carolin kirkossa klo 13.30. Saarnaa

Jorma Sipilä, Iit. Kurujoki. Kuoro.

Kirkkokahvit ja pääsiäisjuhla Carolin

seurakuntatalossa. Maunumaa, Sipilä,

Kurujoki ym.

Jumalanpalvelus 30/3 Dammsvedjanin

kirkossa klo 17. Kurujoki.



Ann-seukon ....
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heti katsoo ramppiloi. Askareet tehty-

ää hyö söivät ja joivat. Koko ajan An-
ni katselj ko jänis piilopaikkaa ja vil-

kuil vua sinn etutuppaa päin. Jospa

tuas Jussin silmä välttäis. Ja välttihä

se, iha tahallaa tais männä ovensuuhu.

Nyt Anni puikahtkii väliovest etutuvan

puolell. Ko hiä kiireisin käsin etsi

ramppii, ni ei siint sitä ennää löytynt-

kää. Eikä siin olt mittää muutakaa
mill oven ois suant linkuttuu etutuvan

puolelt. Hiä nii kauhistu jot vähä aikaa

seisoi ja vua täris pelost paikoillaa ja

kovast mietti mitä nyt tekis. Ko mit-

tää ei kuulunt ni hiä riisui sukkasillee,

hiipi vuatekapin luoks, panj sielt par-

raat vuatteesen pussii, hiipi hiljaa etu-

tuvan poikki ikkunan luoks mikä olj

vähä ruaollaa, ko olj niätsie ilman
ramppii, ja lassiis iha hiljaa pussinnee

ulos multapenkin piäl ja siint liuku

muahan. Sit hiä jo saikii jalat allee ja

juoks minkä jaloistaa piäs. Ko oma
syvämmens hakkas nii kovvaa jot hiä

kuulj sen iänen, ni hiä luulj jot Jussii

juoksoo hänen perässää, eikä hirvint

katsoo tuakseekkaa. Sit ko ei ennää
jaksant juossa, ni sit katso tuaksee ja

näk, jot ei se Jussi oltkaa kintereill.

Sit hiä alko yötä myöte jalkasi laput-

taa mieheläst kotihee yhä puhtaana

neitsyeenä.

Jussi olj kerran kysyntkii Annilt, jot

miks hiä ei piästä vieree? Anni sanoi,

jot enhä mie muuta luvant ko tulla siul

emännäks, etkä sie muuta kysyntkää.

Ethä sie kysynt miult sitä, jot tulenks

mie siul myös naiseks. Enhä mie nai-

sekseis meinantkaa tulla, sanoi Anni.

Sie ymmärsit asait iha viärin, hiä sanoi.

Kyll mie uskon jott Anni ymmärs
kyll yskän, mutt hiä ei osant vua rykkii

ja hänt nii kovast hävetti kaikk sellaist

asijat. Kotonnaa ei Helen-tättiin mil-

loinkaa luatint yhtää sannaa sellaist

niist miesten ja naisten välisist asjoist,

ja Anni isäkkii olj jo kuolt nuoreen,

jot Anni ei olt kotonnaakkaa näht mit-

tää sellaist. Antil ja Toivoi olj omat
kammariise hein suures kojis, eikä hyö
suaneet tuuvva kottii koskaa kettää, ei

poikii eikä tyttölöi.

No sitt siin käi niinko jo Teili kerroin.

Jussi toi pois Annin kaikk pritanutkii

ja otti virallisen eron Annist.

Anni elelj kotonnaa siihe ast ko tulj

sota. Hänen vanhemp veljens Antti

joutui sottaa ja hävis rintamall. Toi-

voseukkoin tappoi kylätappeluss yhen
pojan, ko löi häntä piänä aitariuull.

Toivo joutui kaks vuottaa ennen sottaa

tyrmään siint tapost.

Niinpä sitt Helen-tättiin eleljkii An-
nin kans kahen kesen siin suures vihe-

riäs talossaa, kunis saksalaist tulliit.

Olj kesä ko venäläist perrääntyit.

Perääntyessää hyö laittoit muat täytee

miinoi, jott saksalaist mänisiit niihi ko

männööt pellol. Pellol ei männeetkää
saksalaist, vua kylän naiset. Anni mänj
muihe kans perunamaalle tarttumual

kaivamaa tarttuloi. Ko hiä olj tulos

kottii tarttusäkki seläss hiä astui mii-

naa ja lens siin silmänräppääyksess

tarttuinnee päivinnee ilmaa. Helentät-

tiin käi kerräämäss palaset, mitkä löys,

panj ne kotitekosee kirstuu ja hautas

kirstun talon kohal, kylätien toisell

puolell kasvavan suuren tammen juu-

rell. Hiä tietti siihen suuren valkoisen

ristin ja ristiin muistokirjoituksen:

»Tässä lepää puhtoinen ihanaimpi Ra-
kas Anni-tyttärein Oma viaton lapso-

sein »

Maria Ripatti

Parhaimmat kiitoksemme

kaikille niille, jotka lämpimin ru-

kouksin, ajatuksin ja ilmaisuin ovat

kunnioittaneet rakkaamme Robert
Rainion muistoa.

Irl ja lapset



Inkeriläisten Yhdistys ry:n

kesäjuhlatoimikunnan tilit 1974

Tulot:

Muotitalon Kenkä Oy.

mainos

Osuuspankin mainos
Sampo Tarmon mai-

nos

KOP mainos

Juhlakanstian tititys

liput ym.

Lippujen ja käsiohjet-

mien painatus tasku

Urheilukitpaitujen mitä-

Poliisilaitoksen tupa 8,40

Ostettu nuppineutoja tt,70

Ostettu koukkuja —,80
Ohjelmasta Karjataseu-

ran Verhoilte 30,—

Säästyksestä Kaij Janka-
rille 80,—

Lausunnasta Irja Lappa-
laiselle too,— 2t0,—

Ostettu paperia 3,80

Kovaäänislaitteet 18 —
Seppele ja kukkalaite

80,—
Sampo-Tarmoon inkerin

kartta 2,—
Tilipaperia 1,40

Turun kaup. laskusta

juhlatoimik. osuus 442,80

Juhlatoimik. matka ja

puhelin kul. 138,

—

1 556,90

Kesäjuhlien puhdas voit-

to yhdistykselle 2 239,86

mk 3 796,76

Turussa 2 pnä maa-raskuuftai 1974 Inkeriläisten Yhdistys r.y. vuoden 1974 Kesäjuhlatoimi-

kunta:

KesSjuhlatolmikunta :

Paavo Pesonen, Lilja Stenwall, Vilho Mus-
tonen, Kilja Draranlti, Paavo Kopponen,

Samuli Dcäkuntti, J. Klomittilä.



AJANKOHTAISIA ILMOITUKSIA

HELSINGIN TAMPEREEN
PAIKALLISOSASTO PAIKALLISOSASTO

Huhtikuun kuukausltllaisuus on Inkeri- Tampereen paikallisosaston kuukausitilai-

kodissa Karjalatalossa sunnunlaina 27. 4. suudel 13. 4., 4. 5. Kalevan kiikon huo-

75 klo 14. Terveluloa.
neessa n:o 9 a,kaen Uo 14 -

Toukokuussa tehdään mahdollisesli relki.

TURUN PAIKALLISOSASTO

31. 3. 1976 Pääsiäisjuhla Karjalaisten ta- 19. 5. 1975 Heiluntaljuhia Karjalaisten ta-

iossa Itäpellontie 2. Iossa Itäpellontie 2.

II. 5. 1975 Xitienp&iv&juhla Ruissalon Bir- Kaikki tilaisuudet alkavat samaan aikaan

kassa. eli klo 14.00.

ARVOISAT TILAAJAMME JA LUKIJAMME.

Toimitussihteerin sairauden vuoksi lehtemme ilmestyy kaksoisnume-

rona.

Toimitussihteeri Pirkko Huurron sijaisena tehtäviä hoitaa toistaiseksi

hum. kand. Anja Luoma, os. Koivikkotie 6, 01620 Vantaa 62, 89 24 60.

Kirjoituksia ym. aineistoa lehdellemme voitte lähettää myös tällä osoit-

teella.

Toimitus



Tilaa asiamiehiltämme

Inkeri-aiheista kirjallisuutta

Levitä Inkeri-tietoutta

Sulo Hallsonen ym.
Iukeriu suomalalsteu historia 50,

—

Saini Laurikkala
Rovasli S. J. Laurikkalau elämäkerta 14,—

Aapo Iho
Hlelajyvä, valllul runol 10—

Helli Suominen
Mooses Pulrou elämäkerta 3,50

A. Meliäinen
Iukeriu Ev.LuI. Urkou 350 v. muisto-

julkaisu 20,—

Äänilevyjä

Iukerikuoro
Nouse Iukerl ym. 7,50

Lauri SauIIu
Murrejottuja 7,50

Iukeriu seluäkarttoja 2,50

Iukeriu vaakunoita 6,

—

Iukeriu lippuja 4,

—

Iukeriu postimerkkejä
sarja 20,

—

Adresseja 7,—
Iukeriläisteu VIesII vuo-
deksi 1975 olisi syylä lila-

Ia. Hinla 12,—.

Paaasiamlehel:

Ruotsissa Armas Paakkoueu
Suomessa Hannu Vironmäki
osoitteet sivulla 2.

inkeriläisten viesti

OSOITEOSASTO
c/o A. TUOHIMÄKI
SALLATUNTURINTIE 2 C 26

00970 HELSINKI 97

puh. 323 626

MUUTATTEKO?
KIINNITTÄKÄÄ TÄHÄN OSOI-
TE VIIMEKSI SAAMASTANNE
INKERILÄISTEN VIESTISTÄ
KIRJOITTAKAA ALLE UUSI
OSOITTEENNE JA POSTITTA-
KAA MEILLE ENSI TILASSA.

UUSI LÄHIOSOITE

UUSI POSTITOIMIPAIKKA

MUISTAKAA

testamenteilla ja lahjoituksilla

Inkeriläisten Sivistyssäatiötä.

Testamenttiasioissa voi kysyä

neuvoja päätoimittajalta, Kirkko-

herra Matti Vironmäeltä, puh.

631 285.

Vammala 1975. Vammaton Kirjapaino Oy
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inkeriläisten viesti

TOIMITUS : Malavalie II D 44, 00800 Helsinki 80
Pääloimiltaia:
Malli Vironmäki, puh. 631 285
Toimilusslhleeri:
Pirkko Huiirto, puh. 783 391

KONTTORI: Aurorankatu 7 A I, 00100 Helsinki 10

OSOITE- JA TILAUS- Anneli TuohlmSkl
ASIAT: SallalunlurinUe 2 C 26

00970 Helsinki 97
Puh. 323 628

TILAUSMAKSUT: Konltorin osoitteella posIisllrtotlllUe

TILAUSHINTA: mk 12,— vsk. kolimaassa. Ruolsissa 15 kr.

ILMOITUSHINNAT: I/I sivu mk 200,—

Kuoiinilmolluksel
Kiilos- ym. Hm.
Kuva ilmoituksessa

Armas Paakkonen
Tingsgatan 4 B
50253 BORAS Puh. 033/101 850
PosIlsUrtotili n:o 626047-5

Hannu Vironmäki
Tehlaankalu 5 E 43, 00140 Helsinki 14

Puh. 662 668
PosIislirloIiU n:o 416608-9

Lehll llmeslyy kerran kuukaudessa

Kustanlaja ja julkaisija:

INKERILÄISTEN YHDISTYS B.Y.

KANSIKUVA KERTOO: Kohvpöylä uolleloo vlrpomavlUolneeo ja perin-

leisine piirakoineen Inkeriläisien Yhdislyksen vuosikokouksen osanollajla

Inkerikodissa Paimusunnunlaina 23. 3. 75. Vaiok. Leevi Luoma —
Vuoslkokouksesla seloslus seuraavassa i



Kevväin ensimäist ja

toist duazniekat

A vot on tult kevätl

Mell Inkertnmuul sanotttkkil kottaratsll

enimälsiks ja gorodzkolta tolslks duaz-

nlekoiks. Nyt onkii jo nuo ensimäist suo-

puneet. Kevvätt hyö tultoot nuo pariskun-

nat ja tarkastettoot ponttötöt joka puotett,

ensiks ptätt, sit pujahettaa sissää. Vähän

aikaa siet viipyy duazun katsojo ja tulloo

utos. Toin männdä sissää ja viipyy vuo-

rostaa vähän aikaa ja puikahtaa pois. Len-

netää puun oksal ja tauletaa yhes. Toin

lenlää televitsorin antennll, totn vteree, ko

pariskunnat ainakkli ja tautetaa kitpaa.

Sorja heit on kuunnella, etenkll ko miekti

varraln uamuisin herraan. Hyö alkaakt

kohtpuolee pöntön siivouksen, jos el ote

Isäntä sitä ttse hein avuksee teht. SU ko

pesä on puhas, hyö alkaa sln kantaa nuo-

kassaa hetnää ja olkee, uutta pessää poi-

kaslltee varustammaa. Hyö ko pläsööt niin

pitkät, jot on poikaset pesäs. Heit on kova

ktire kantaa niit ruokaa. Tuo luonto on slt

potra näin kevvält, ko kalk eto alkaa

uuvvestaa herätä. Sit alkaatkl tappatssa ne

toist duazniekat mual.



HOVIOIKEUDENNEUVOS
ROBERT ELIEL RAINIO

Helmikuun 26 päivänä kantautui suru-

viesti, eitä lämminsydäminen Inkerin suo-

malaisien ystävä, hnvioikeudenneuvns Ro-

bert Eliel Ra In in nli saanul kutsun siir-

tyä täältä alasta lälsyyleen. Hän nli synty-

nyt 3. 7. 1899 Sllkalsissa papin poikana.

Hän sunriltl päälyiin Karjalan siirtoväen

keskuudessa, raulla hänellä nii halua fa

tarrana lnimia myös hyvin anslnkkaalla la-

valla Inkerin sunmaiaislen keskuudessa.

Hän kuuiul Inkeriläisien Yhdislys r.y:n ja

Sivislyssäätiiin Inhlnkunlaan ia toimi iunl-

lamuslehlävissä Turun paikallisosastossa.

Tämän lisäksi hän esiintyi puhujana useissa

juhlissa ja kirjnilli mnnia kirjnlluksia In-

keriläisten viesllin. Lähinä hänen sydäntään

lienee kulienkin nliul toiminta Turun pai-

kaliisosaslnn nmpeluseurassa. jossa hän nli

knkn sydämestään mukana.

Etevänä laklmlehenä hän aultol mnnia

Inkerin sunmalalsia saamaan Sunmen kan-

salaisuuden ja sunriltl kaiken tämän ter-

vauksetta.

Mnnipunlisesta ja anslnkkaasla lyöslä In-

kerin sunmaiaisten keskuudessa hänelle nn

myönnetty Inkeriläisien kunniamerkki.

Edesmennyttä jäivät suremaan punliso ja

viisi lasta perheineen sekä lukemakin ystä-

vien jnukkn.

Inkeriläisien viesti yhtyy surunvalillelul-

USKON TULI

Oi, yslävä kallis Inkerin,

sa vanhus harmajahapsi,

sä nunri kuliakulrlnen,

Kuliervnhelrann läpsii

Käy ruknillen malkaasi,

vaalien usknsl tulla,

sen rinnalla aarteet maailman
nn vain tuhka ja mutia.

Se isillä saalu nn perintö,

se lahja nn kallis taivaan.

Se apu nn aikana ahdlagnn,

se lnhlu nn hunilin ja vaivaan.

Se lnivnn nn vahva ankkuri,

kun lnlveel ne usein pettää.

On yslävä sulie se parahin

kun maalliset ystävät jällää.

Älä Istu plikkaajaln s

älä kulje syntisten teillä,

missä Jumalan nimeä pilkata s n,

älä sliinln usknas' kleiiä.

Alä masennu, jns ei aina hyvin b

älä kersku, jns nnnl nn myötä I

Sun kunnia kaikesta Jumalalle 1

El mitään täällä nmaamme nle,

kaikki nn taivaan lainaa.

Viisaus, vnima ja terveys,

ne Jumalan suurta nn lahjaa]

Jos nlel ystäväin piirissä

tai nutojen seurassa yksin,

kerro armosta hyvän Jumalan,

puhein, lauluin ja todistuksin.

Oi, kuule ystävä Inkerinmaan,

hnlda sun uskosi luita,

ettei tämä maailma lunnillaan,

vels' kallisia perintöä sullal



Teppo Samooja

85 vuotra

Toukokuun 30 päivänä sivuuttaa Tu-
russa elämäntaipaleensa 85. virstanpyl-

vään eräs harras {a toimelias Inkeri-

työn tekijä. Hän on entinen Turun kau-

punginkirjaston johtaja, kirjastoneuvos,

fiLmaisteri Teppo Samooja.
Teppo Samooja on syntynyt Länsi-

Inkerissä, Skuoritsassa. Hän tuli yliop-

pilaaksi Viipurin klassillisesta lyseosta

ja suoritti fiLkand. tutkinnon t919..

Pitkäaikaisen kirjastouransa hän aloitti

Turun yliopiston kirjastossa. Sieltä hän
siirtyi Turun kaupunginkirjastoon, jos-

sa toimi eläkkeelle siirtymiseensä, vuo-

teen t958 saakka. Kirjastonjohtajan

työnsä ohella maisteri Samooja toimi

kielten opettajana Turun oppikoutuissa

ja teknillisissä oppilaitoksissa. Hän
opetti myös venäjän kiettä Turun yli-

opistossa.

Hän on toiminut erilaisissa luotta-

mustehtävissä. On kuulunut monien
yhdistysten johtokuntiin ja useihin lau-

takuntiin. Merkittävän panoksen hän
antoi Turun taide-elämään toimiessaan

Turun Sanomain arvostettuna teatteri-

arvostelijana 41 vuotta. Julkaisutoi-

mintaa hän on myös suorittanut. Tu-
russa hänet tunnetaan kulttuurielämän

keskeisiin henkilöihin kuuluvana.
Syksyllä t93t eräänä aamuna kopu-

tettiin Turun kaupunginkirjaston johta-

Klrjastonenvos Teppo Samooja puhumassa
lnkerilfilsten tilaisuudessa 2. helluntaipäi-

vänä 3. 6. 1963.



jäähuoneen oveen. Sisälle astui aras-

tellen kaksi nuorta miestä. He selitti-

vät, että olisi aikomus aloittaa tässä

kaupungissa inkeriläisten yhteinen toi-

minta, eikö maisteri rupeaisi sitä joh-

tamaan. Ja maisteri rupesi. Turussa
asuvien inkeriläisten lukumäärä oli

silloin vielä hyvin pieni, niin pieni, että

mahtui kunnolla Taimi ja Teppo Sa~
moojan vieraanvaraiseen kotiin, mutta
sitä suurempi oli innostus. Harjoiteltiin

inkeriläisaiheisia näytelmiä ja käytiin

niitä esittämässä eri puolilla maakun-
taakin. Julkaistiin omaa käsinkirjoi-

tettua toverilehteä. Siinäkin paljon

puuhaa maisterille. Teppo Samooja
toimi Inkeriläisten Yhdistyksen Turun
paikallisosaston puheenjohtajana 1960-

luvun puoliväliin asti. Kertoi eläk-

keelle siirryttyään luopuneensa kaikista

muista yhdistyksistä, kerhoista ja tau-

takunnista, mutta tästä heimolaistensa

yhteistoiminnasta ei voinut erota. Eikö
ole selvä osoitus syvästä heimorakkau-
desta?

Taitaa olla parempi, ettei edes yriiä

pyrkiä mihinkään perusteelliseen setos-

tukseen Teppo Samoojan töistä ja toi-

mista inkeriläisten pyrkimysten hy-
väksi. Mainittakoon vain, että paitsi

Turun paikallisosaston puheenjohtajana
oloa, hän on kuutunut pitkän ajan In-

keritäisten yhdistyksen johtokuntaan ja

Inkeriläisten Sivistyssäätiön hallinto-

neuvostoon. On pitänyt inkeriläisten

pyrkimyksistä paljon puheita ja esitel-

miä sekä kirjoitellut niistä lehtiin ja

julkaisuihin. Vaikka nyt näkökyky on
mennyt, pelaa muisti vielä, ja tämän
lehden palstoilla olemme edelleen saa-

neet lukea hänen vankkoihin omakoh-
taisiin kokemuksiinsa perustuvia kirjoi-

tuksia, joista huokuu lämmin synnyin-

seudun rakkaus.

Teppo Samooja tunnetaan ystävälli-

senä, vilpittömänä ja hyväntahtoisena

ihmisenä. Häntä tahdomme hänen
merkkipäivänään lämpimästi kiittää

siitä kauniista työstä, minkä hän on
heimolaistensa hyväksi suorittanut.

Heikki Mylläri

Adam Sokka
Palmusunnuntaina 23. 3. 75 kunll Helsin-

gissä pitkäaikaisen sairauden uuvullamana

inkeriläisien Yhdisiykscn kunniaiäsen

Adam S n k k a. Hän nli synlynyl Skunrll-

san Snkkalassa 23. 9. 1888 ia siirtynyt Sun-

meen keväällä t920.

Työskenneltyään lyhyempiä aiknja eri

palknlssa hän 4. 5. 1925 meni Singer-yhllnn

Sunmessa nlevan pääliikkeen palvelukseen

lnlmien aulnnkuljellajana ia vanhemmiten
varastonhniiaiana vunden 1957 tnpussa la-

pahiuneeseen eläkkeelle siirtymiseensä

asil. Multa eläkkeellä nUessaankln hän

kävi vielä useita kerinja SlngeriUä tnmil-

lajana tai muulen tilapäistehtäviä sunril-

lamassa.

Adam Snkka nll reipas ja riuska, lallava

ja tunnntltnen tyfintekijä, avuhus, tahdikas-

käylöksinen ja aina hyväntuulinen mies,

joka nautti sekä esimiestensä että muiden

työtoverelttensa jakamatonta arvonantoa ja

luottamusta.

Heimoaslaln harrastuksissa Adam Sokka

oli aina innolla mukana, omalle Inkerin

heimolleen hän eli koko sydämellään ja sie-

lultaan. Vain erittäin harvinainen, voitta-

maton este saattoi pidättää hänet saapu-

masta erilaisiin yhteisiin tlialsuuksiimme.



Juho Savolainen siirtyi ajasta iäisyy-

teen 19. 11. 1974 Turun kaupungin sai-

raalassa. Hän oli syntynyt 13. 11. 1895

Järvisaaren Mujankylässä maanviljeli-

jän poikana, avioitui Eeva Läskin kans-

sa, myös Mujankylästä. Sotilaspalve-

luksensa hän suoritti Keisarillisen

Kaartin rykmentissä. Hän osallistui

myös ensimmäiseen maailmansotaan.
Vallankumouksen jälkeen alkoivat

puhaltaa uudet tuulet Venäjänmaalla,
ja tapahtumarikas aika alkoi koetella

myös Inkerissä ja johti kolhoosiin. Juho
Savolainen oli viime vuosina kolhoosin

puheenjohtajana ja kehitti mallikelpoi-

seksi Mujankylän kolhoosin. Eräs naa-

puri muisteli suruadressissa seuraavin

sanoin:

»Juho päätti matkan maisen
paljon töitä tehtyään.

Koko suvun Savolaisen

johtaen elämään.

Oli kuuluisa ja rehti

Järvisaaren uurtaja,

puheenjohtajana ehti

koko kylän ohjaamaan.

Hyvästi nyt ikuisesti.. —
Järvisaaren terveiset

naapurina sulle lausun —
nämä sanat viimeiset.»

Suomeen siirryttyään Juho Savolai-

nen sai työpaikan Turun Wärtsilän lai-

vatelakalta; siellä hän oli eläkkeelle

siirtymiseensä saakka. Hän oli aina mu-
kana kaikissa inkeriläisten tilaisuuksis-

sa ja otti osaa myös kaikkiin hengelli-

siin tilaisuuksiin. Hän oli ahkera kir-

kossakävijä niin kauan kuin terveys

salli.

J. Kl.

Ennen solia hän kuului myös Yhdistyksen

helsinkiläisen paikallisosaston lohtoon toi-

mien osaston rahastonhoitajana.

Adam Sokka siunattiin Ikuiseen lepoon

Malmin hautausmaalla 3. 4. 74 omaisten la

lukuisan ystäväjoukon saattamana. Hau-
dalle laskettiin mm. Inkeriläisien Yhdistyk-

sen Ja Singer-yhttön kukkalaitteet Harras-

lunnelmaineo muistohelki vietettiin Silta-

mäen seurakuntakodissa.

Juho Savolainen

poissa

Kevät

Tieltä lumi suli

kevät nyt jo tuli.

Linnut puissa livertää

hyönteisetkin hyörii.

Silmut puissa aukeaa.

Mehiläiset mettä saa.

Heinäsirkat sirittää.

Luonio kukkaan puhkeaa.

Käki kuuses, kukahtaa.

Puro metsäs' solisee

virvoitiavi metsät, maat
Karjan kellot kalkahtaa

hepokin jo hirnahtaa

laitumelle lammas saa.

Katri Lulppunen



Ystävien luona Ruotsissa

Iloisesti ytlättyneenä sain vastaanottaa

kirteen Ruotsista, Borasin suomenkieliseltä

seurakuntaväeltä. He olivat päättäneet pyy-

tää allekirjoittanutta vierailevaksi puhu-

jaksi Borasiin 22—23. 2. Kutsu sinne mer-

kitsi mlnutie ehkä tavallisuutta enemmän,
sltiä otinhan atotttanut pari vuosikymmentä

sitten papintyöni juuri sietiä.

Monet muistot patautulvat mieteeni a{a-

tetiessani matkaa Borasiin. — Valmistut-

tuani papiksi marraskuussa tB55, esitettiin

minulte pyyntö tulla työhön Ruotsin suo-

menkietisten pariin. Kun otin nuori ja en

tuntenut mitä merkitst toimia pappina vie-

raassa maassa, otin sen suurempia sumeile-

matta kutsun vastaan. Tuota pikaa tuti

muutto uudette työkentätle. Asetuin aluksi

asumaan tyhyeksl afaksi Borasiin, rovasti

Setim Laurikkalan kottln. Stltoinen esimie-

heni, teot. tri Toivo Lattlnen oti tuultavasö

hoitanut asian niin, että rovasti Laurlkkala

ohjatsl minut ensin alkuun. Todeltakin

muistan hyvin sen marraskutsen aamun,

jotloin tultn ensi kertaa {unalla Boräsin

asematie. Vastassa minua oli rovasti Lau-

rikkata, jota en oltut aikaisemmin koskaan

tavannut. Hän ott minusta sangen papilli-

sen ja arvokkaan näköinen.

Lähdin jotakuinkin varmana matkaan,

mutta kuinka kävikään. Koti-ikävä alkoi

vaivata minua. Mietlalant kohentamiseksi

rovasti kertoili minulle ihmeetitsiä asioita

elämäntaipaleettaan. Silmäoi alkoivat vähi-

tetten avautua näkemään sitä, mittaista voi

otta papin työ kun se on todetta valkeata.

Jät mieleen monentalsta muistettavaa ja

etämässä kallisarvoiseksi havaittua elämän-

kokemusta, jota rovasti välitti minulle. Hän
katsoi vetvotitsuudekseen huotehtia ei

ainoastaan ruumiint vaan mysö hengen tar-

peista. Siksi sanan harjoitus kuului hyvin

keskeisesti jokapäiväiseen elämään; aamui-

sin aamuhartaus, joka käsittt määrättyjen

hartausktrjoten {a ennenkaikkea Raamatun
lukemista. Rovastitta oli tapana herätä

varhain, ja kun minä nukuin myöhempään
hän oli etsinyt valmiiksi tukukappaleet, jot-

ka sitten tuetuin. Lopuksi pidettiin potvi-

rukoukset. Ennenkuin alettiin nauttia tee-

tä, kuului asiaan pitää rukous. Iltahartau-

det pidettiin aivan säännöllisesti slkäti kuin

rovasti oti kotona. Hänhän matkusteti ta-

vattoman palfon, usein yö{unissakin, jotta

otisi fäänyt enemmän aikaa päivän tehtä-

viin. Muistelen suuretta kittollisuudella

kaikkea sitä, mitä rovasti Laurlkkala mi-

nulle opetti. Hän oti mies, joka elt oppinsa

mukaisesti. En varmaan enää koskaan ta-

paa niin hurskasta {a jaloa miestä kuin

mitä hän oti. Vletäpä vapaahetkinä hän oh-

jasi keskustetut uskonnottisiln {a sletunhol-

dollisltn asioihin. Joskus hän telkillään teki

minulle ntln vaikeita kysymyksiä, etten pys-

tynyt niihin vastaamaan.

Kun tästä edetläkoetusta on pian kutu-

nut kaksikymmentä vuotta, odotin {ännt-

tykseUä, miUaista olisi tavata ystäviä Borik-

sissa tänä päivänä. Mutta sitä ennen vähän

örebrosta. Asuinpaikakseni määrättiin

kohta pysyväisestl örebro, josta sain patjon

hyvtä ystäviä. Hekin muistuivat mieleeni

nyt suunnitettessanl matkaa Borasiin. Sik-

sipä päätinkin ohikulkumatkalla tavata

heitä ensin.

Tultuani örebrohon, yritin etsiytyä enti-

seen kotimaisemaan noin vain utkomuistls-

ta. Tämä el kuitenkaan onnistunut suu-

ressa asumalähiössä, jossa oti samanlatsla

suurien talojen muodostamia pihoja. Vasta

kysetlen pääsio perille. Soitin entisen naa-

purini, Hirvosen oviketloa, mutta mitään

vastausta ei kuulunut En stts tarkottuk-

setla Ilmoittanut etukäteen mitään tulostani.



Arvelin näin tunttavanl vähiten vaivaa ys-

tävilleni. Ovikellnn snilto el tunltanul lnl-

vnltua lulosta. Mitä tehdä fa minne mennä?
Näissä tunnelmissa ystäviä etsimässä! Knhla

ilmestyi samaan portaaseen kaksi pikkupoi-

kaa. Kysyinkin heiltä: »Oleltekn nähneel la-

naan Hirvosen väkeä?» Suurempi pojlsla

pynrilleU päälään ia sanni hyvin vakavin

ilmein: »Minä luulen, eitä he nval kauan,

kauan sillen — kunUeel.» Vaikka liesinkin

sillä hetkellä polkien vastauksen liittyneen

jnhnnkin muuhun yhteyteen, se kulienkin

pysähdyit! ajattelemaan asiaa. Kerran käy

niin, että lutlu nvi ei enää avaudu, eikä knl-

kuttelitaakaan nle. Multa helken kuluttua

sainkin tavata heitä, entisiä naapureita fa

kertoa heille, mitä minulle pojat nllval sa-

nnneet, nimittäin, ettei minuiia nie enää

ystäviä täällä. Sinä lilana sain knkea suurta

ystävällisyyttä ja vieraanvaraisuutta heidän

lunnaan ia myös Halttusen kodissa, minne
tavallisesti aina knknnnnultiin. Siellä saim-

me tavata naapureita ia ernta sitten illan

päätteeksi Iltavirren ja ruknuksen myötä.

Parhain kiitokseni Orehron ystäville I

Seuraavana päivänä jalknin matkaa
Bnraslin, määränpäähäni. örehron lasten

lausuma lntuus elämän katoavaisuudesta sai

minut ajattelemaan niitä monia, {nlden mal-

ka ajassa nll Iällä välin päättynyt Boräslssa.

Päästyäni periUe alninkln heti kysellä ja

tavata niitä, jnita vieiä tunsin. En voi tässä

yhteydessä käydä kertomaan heidän vai-

heistaan, koska ennätin tavata mnnia. Lähe-

lyspllrin tilaisuus Carnlln seurakuntakodis-

sa nllkin hetki, {niinin näin heitä, monien

vunsien iälkeen vielä tuttuja henkilöltä.

Nimet nllval unnhluneel, multa yhteiset

muistot valkullival sen, että vähin erin tul-

liin taas läheisiksi ja pitkä aikaväli viime

tapaamisesta tuntui kuroutuvan hyvin ly-

hyeksi tuona Iltana Boräsissa.

En saattanut etukäteen muistaa, kuinka

seurakunta eiää ja toimii noissa oloissa.

Ajattelen lähinnä uhrauluvaisuulla, joka

kertoo hyvinkin paljon seurakunnasta. Tie-

dän, ellei ole oikein laskea kolehtien mää-
rää ja verrata seurakunnan toimintaa sen

perusteella. Kuitenkin se jotakin sanoo,

ainakin mielialoista seurakunnassa. Tuona
iltana kokoontui länelyspilri ja tavanomai-

nen kolehti kerättiin. Se tuotti 596 kr.

Mielestäni se oli paljon ja ansaitsee tulla

näin huomioiduksi. Kun kolehtia kerättiin

vielä kahdessa muussakin tilaisuudessa,

kertyi yhteensä 1.242 kr. Kyseessä el nllul

mikään suuri kirkko- tai lähelysluhla, pi-

kemmin lavannmainen seurakunnan kn-

koonlumlnea.

Sunnuntaina knkoonnulliin jumalanpalve-

lukseen Gustav Adolfin kirkkoon, jossa

sunmenklellsel jumalanpalvelukset pide-

tään. Tiesin tapaavani runsaslukuisen seu-

rakunnan jumalanpalveluksessa. Tiesin tä-

män, koska jn alkuinani niin knkenul sen

usein. Vielä nytkin lulliin sanan kuuloon ja

Ehtoolliselle niinkuin ennen! Eriknisen Ilah-

duttavaa nti nähdä kuinka Sunmesta muut-
taneet ja Boräsitn {a sen lähettyville aset-

tuneet nllval lulleel mukaan. Sunmalainen

virsi kaikui sangen vnimakkaana jumalan-
palveluksessa. Oli seurakuntayhteyden tun-

tua ia sunmalalsla perinnettä!

Saarnassa sain aiheen kysellä, vleläkn sa-

nan kuulljnilla nn hunlla ja murheita niin-

kuin tekstimme kanaanilaisella vainuilla.

Hänhän nll etsimässä apua Jeesukselta tyt-

tärensä sairauden vunksi. Onkn enää hunlla

ja hälää sielun pelastumisesta? Vai nnkn
jn lullu hyvien nlosuhlelden myötä läysl-

ikäislksi ihmisiksi, jntka vnival hnilaa kalk-

ki asiansa niin, ellei enää tarvita Jumalan
sanaa eikä isien uskoa? Tuntui kuin sana

niisi saanul Uikkua lähellä meitä ja ka-

naanilainen vaimo niisi Ikäänkuin saanul

lulla malkasaaltoomme huolineen {a mur-
heineen. Kävikö meille niinkuin hänelle:

hän sai avun, hänen tyttärensä parantui.

Tnlvnttavasti yksi ja toinen sai ainakin lnh-

dulusta sanasta. Niinhän psalmlnklrinittaja

vakuuttaa: »Kun minuiia nn sydämessäni

paljnn murheita, niin sinun lnhduluksesi

ilahduttaa minun sieluni.»

Viimeinen yhdessäolomme jumalanpalve-

luksen {a kirkkokahvin iälkeen olikin jo

sävyltään hyvästien ottamisen aikaa. Kiilan

vielä vastaanotosta ja siltä, eitä oli tilai-

suus muistella menneitä aikoja. Aivan
uudella tavalla koin sen, kuinka seurakun-

laystävyys keslää vuosien ja vuosikymme-
nien eron. Se yslävyys ja veljeys on kaik-

kien suhdannevaihtelujen yläpuolella. — En
voi yhtyä epätoivoiseen sanaan:

«Juhlat onnistuivat hyvin, en tavannut

ketään, eikä kukaan tavannut minua».

Tapasin Teidät. Yhdistihän sana meitä!

Iivari Rämä



RUOTSIN PUOLELTA

JULIUS SÖRMVALL:

Jalomielisyys

Jalomielisyys oo tavalliseo oikeamielisyy-

den korkeasli yUItävä hyve, foka ilmenee

silloin, kun persoonalllsel loukkauksel jäle-

Iään huomaamalta fa kostamalla.

Se on elämässä harvinaisia. Sen asenne

on sellainen, ellä vaikka loukallu voisi an-

Iaa vaslustajansa kokea huonojen Iekojensa

seurauksel, vaikka hän voisi tolloinkin ehkä

peräti nujertaa hänet, hän kulienkin suuri-

piirtelsesU tättää sen tekemällä.

Raamalun esimerkkinä voidaan mainila

Daavidin jalomielinen käyIläytyrninen hän-

Iä vainoavaa Saulia kohtaan: Iämä oli iou-

IunuI kilpalllfansa käsiin luolassa ia lei-

rissä, mulla Daavid karkollti kaikki koslon

afaluksel mielestään.

Slvislynyl yhtelskuota vaatii fäseolitääo

Jalomielisyyttä seo muotoisena, että vää-

ryytlä kärsinyt el Itse rupea koslamaao.

Tolsin kulo os. luonnonkansofen keskuu-

dessa, tossa verikoslo saallaa olla käytän

-

oössä, on kullluuriyhlelsössä mahdollioen

rankaisu jälettävä yhteiskunnan suoritelta-

vaksi.

Anteeksiantamiseen ta sävyisään kohte-

luun on meillä kuitenkin yllin kyllin varaa

ja tilaisuutta nyky-yhlelsössäkin meilä vas-

Iaan rlkkooeisiin lähimmäisiimme suhtau-

Iuessamme.

Spinoza perustelee Jalomielisyyden suola-

vuutta elämäntaidon kannalta, »Viha li-

sääntyy, tos siihen vihalla vastalaan, mutta

rakkaudeUa se voidaan perän hävittää. Sen

takia viisas pyrkii volmalnsa mukaan vas-

Iaamaan ialomielisyydeUä loisen vihaan,

kiukkuun ja halveksuntaan.»

Jalomielinen henkilö el Uloin Iahdo us-

koa loisesta huonointa, vaan hän olettaa,

että Iarkollus el oliul niin paha; sallul vain

erehdys, josta el tarvitse huolia. Hänellä el

ole epäluulota, koska hän Itse ei ole ilkeä,

ja siksi hän on taipuvainen olemaan huo-
maamatta koko asiaa, tai jos se ei ole mah-
dollisia, antamaan anleeksi ja unohlamaan.

Muuhun el ole syytä. J. V. Snellman va-

litsi aalellskllpeensä mulstellaval sanat: Ne
lpse maculalo alli non polerunl. (Älä Itse

tahraa Itseäsi, Iolsel elväl sitä voi.)

Vain plenel sielu I elväl jaksa unohlaa

kärsimään loukkauksia, vaan Iaahaaval nii-

den muisloa mukanaan läpi elämänsä.

Kristinuskon talomiellsyyden ohjelmaa

siveellisille ta sosiaalisine velvoilukslneen

on eettiseltä kannalla Iyöläs slvuultaa UI
korvata.

SääU vain, että sila oo nUo vähän toleu-

Ietlu maailmassa.

Paavali esittää tuon ohjelman sanoilla:

»ABciä itse kostako, rakkaani. Vaao jos

vihamiehelläsi on nälkä, ruoki häntä, jos

hänellä on jano tuota, sillä näin lehden sinä

kokoal Iullsla hiiliä hänen päänsä päälle.

Älä anoa pahao Useasi volltaa, vaan voita

sinä paha hyväUä.»

Hän seuraa Iässä Mestarinsa opetusta,

{oka vuorisaarnassaan oU koholtanul jalo-

mielisyyden Ihanleen sälellevään korkeuleen.

•Te oleile kuulleel sanotuksi: Rakasla lä-

himmäistäsi ja vihaa vihollistasi».

Multa minä sanon teille: »Rakastakaa vi-

hollisianne ja rukoilkaa nUden puolesta,

iotka teitä vamoaval.»

Olemme kahdenluhannen vuodeo kulul-

Iua vielä murheeUisen kaukana Iäslä Ihan-

teesta. Multa se Iyydytlää täydelUsestt mo-
raaUIajuamme.

Päälläen siilä vaikuttavasta tavasta, min-

kä Aleksis Kivi anlaa vihollisensa rakasla-

misen käskyUe »Leassaan», on se myös
ayväsli koskenul hänen sydäntään.
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TERVETULOA
Ruotsin Inkerinsuomalaisten kesäjuhliin MölndaPiin Juhannuksena
20/6— 22/6 1975

Paikallinen inkerinsuomalainen toivoo, että tulisi paljon juhlavieraita,

läheltä ja kaukaa, kuulla terveisiä ja uutisia, tavata vanhoja tuttuja, solmia

uusia siteitä ja kylvää kotimaan tietoja nuoren polven sydämiin.

Tulkaa, tavatkaa, kertokaa ja viihtykää Mölndalissa!

Juhlaohjelma

20/6 Juhannusaattona
klo tö.OO ISKn vuosikokous Fässbergsskolan

16.30 Seurakuntakotisääliön kokous - » -

19.00 Avajaistilaisuus - » -

21.00 Kokkoilta meren rannalla Skeppargärden Hoväs

21 '6 Juhannuspäivänä
klo 8.00 Juhlajumalapalvelus Mölndalin kirkossa

11.00 Kenttähartaus ja urheilukisat Kvarnbyvallen
16.00 Juhlaseurat Mollan teatterisalissa

19.30 Kansallinen juhla Fässbergsskolan

22/6 Sunnuntaina
klo 8.00 Ehtoollisjumalanpalvelus Mölndalin kirkossa

11.00 Päättäjäisseurat Mollan teatterisalissa

Juhlan yhdysmiehinä toimivat:

Viktor Minfors, Rävekärrsvägen 269 43133 Mölndal, puh. 031/275 703

Valentin Värkki, Sandstensvägen 14 43500 Mölnlycke, puh. 031/882 746

Majoituksesta huolehtii

Viktor Tilkku, Arvesgärde 5 41744 Göteborg, puh. 031/552 146

Antti Tervo puh. 031/186 996

Urheilusla huolehtii:

Eino Paakkonen, Nämndemansvägen 46 43300 Partille puh. 031/440 285

Valdur Linkruus, Violinvägen 9 B 43500 Mölnlycke puh. 031/883 449

Niitä juhlavieraita, jotka haluavat varala yötilan, pyydämme ottamaan

yhleyden Viklor Tilkkuun lai Antti Tervoon ennen 1/6.

Yötila maksaa noin 35 kr.

Ruokailu on lähellä juhlapaikkaa, ravintola Forellissa.

Ne, jotka haluavat ottaa osaa ohjelmaan, taide- ym. näyttelyyn, ottakaa

yhteys ennen 1/6 Viktor Minforsin tai Valentin Värkkiin.

Olette suuresti tervetulleita!

Juhlakomitean puolesta

Viktor Suomalainen



RUOTSIN KARJALAISTEN
IV HEIMOJUHLAT

KESÄJUHLAT M0LNDALISSA

vietetään Helluniaina Borasdssa. Ohielmasia

iiedämme iässä vaiheessa iimoiitaa, eiiä

lauantaina i7/5 klo 13 pelataan kyykkää
Bergsäierln kentäUä ja saman päivän Ula-

päivällä on klo 17 Vigilia CaroUn seura-

kuntalaioiia. Kello 19 on ohjelmallinen Ula

Boräsin Suomi-Seuran talolla (Transässko-

ian) jonka jälkeen seuraa ianssii samassa

paikassa. Sunnuntaina 18/5 on Vigilia kio

10. Juhlan järjestäjiä ovai Ruotsin Suoma-
lainen Oriodoxlnen seurakunta ja Kalevan

Kansa Kerho.

Tyyne Nlikon kanieieyhiye — viisihenki-

nen perheyhtye — on iupauiunui esiin iy-

mään. Karjalan Sivistysseura järjestää yh-

teisen husaimaikan Helsingisiä. Tarkempia

iietoja matkasta saa puhelimitse Helsinki

424-065 klo 9—12 arkisin.

A. P.

Tämän vuoden perinteelliset kesäjuhlat

vietetään Mölndaiissa, Ruoisln länsiranni-

kolla. Ohjelma iuiee olemaan kolmipäiväi-

nen aikaen juhannusaattona 20/6 1975 ilta-

päivällä. Juhlatoimikunnan yhdysmlehinä

ovai Viktor Minfors puh. 031/275 703 ja Va-
lentin Värkki puh. 031/882 746. Ne, jotka

haluava! osallistua ohjelmaan pyydetään

oitamaan yhteys yiiämainliiuihin. Tarkempi

ohjelma iuiee myöhemmin.

AP.

LAHJOITUKSIA

Inkeriläisten Viestin tukemiseksi:

EINO HANSKI I SOVJET.

Jusi som ruhriken säger iyder tlieln pä

en pakosiad bok, som kom ui sirax före jui

1974. För den iäsare som gjort hekantskap

med Hanskis triiogi fran krigsaren är denna

bok en visuell preseniaiion av piatserna.

Hanski har nämligen gjori en hilresa iiii

sadana piatser i Sovjei, som varii heiydei-

sefuUa 1 hans iiv. Därvid har han sjäiv

foiograferai fliiigi och resuiiaiei presenieras

allmänheien. Tidlgae har vi iärt kanna

Hanski som en iäitläsi förfaiiare. Nu pre-

senierar han sig även som en utsöki foto-

graf. Biidema är tagna i färg. Boken ger

en god preseniaiion av Sovjei även för den

som inte iäsi Hanskis iidigare höcker.

Rekommenderas som en presenlbok.

A. P.

Anna Kaineiainen, Boras 10:— kr

Anna Kuortti, Boris 5:

—

Simo Rekonen, Storfors 5:

—

Antti Juvonen, örehro 40:

—

Juho Storman, Gävie 15:

—

Eino Räiiö, Göiehorg i5:—

LAHJOITUS INKERIKODILLE

Inkerikoii on saanui lahjaksi ieievision

iisävarusteuieen, joihin kuuiuvai pöyiä-

jaiusta, aniennijohio ja Inkeriläisien Yhdis-

tyksen tilille makseiiu lupamaksu 90 mk.

Parhaimmai kiiioksel lahjoittajalle Malii

Pönniöiie.



Eeva Kuortti

85-vuotias

Toukokuuo 2. päivänä vlelti Eeva Kuortit

85-vuotispälvääosä. Häo syntyi Inkerto

Kupaoitsao Hylkyslo kylässä. Meoi oaimi-

sUo 1025 ja muulll Suomeen 1943.

Korkeasta läslään huolimalta häo oo edel-

leeo hyvio pirteä ja muisti häoellä oo erlo-

omaioeo. Hän oo ollul toimlooao ihmineo

koko elämäosa ajao. Työ ja ahkeruus oo
häoellä perinne. Jopa kolhoosissakio häo
kertoo lehoeensä lyölä kulo omaa työtääo,

sUlä laiskuus oo häoeo mielestään pahe.

Vlesllo sydämelllneo ooolttelu plrteälie

vaohukselle oälo jälkikäleen.

Pakolaisen tie

Tervehdimme Suomeo kansa

teliä kiitollisina.

Kun te kutsulle oyt täooe

meilä oooellomia.

Iokerilälsel onnellomal

salval paljoo kärsiä.

Siksi Suomen heimo luosl

meitä kohtaao säällä.

Tyktt luita salamoiva!

pommi i maahao putosi.

Lapsiraukat kuopissansa

peloissansa rukollL

Sola julma säälimältä

riisti meiltä kalkki pois,

kulkuriksi mennä täytyi

parempi kuolema ollul ois.

Perhekunnat erolettu

kaikki oval toisistaan,

lapsel eksyi vanhemmistaao,

vanhat yksin jäi kuolemaan.

Pakkasessa lapsiraukal

oäläsl, vllust väristeo

kyynel viert poskillensa

sUoä jääksi hyytyeo.

Kylät, viljat sota poltti

säälinyt ei niiläkään.

Leskiks, orvoiks paljon jätti

murheelllsoa kulkemaao.

Turvallomaks kansao saattoi

mieroo lietä kulkemaao,

leivättä ja kodllonna

talveo kylmää kärsimääo.

Raskalo mielin lähteä täytyi

kodio helläo helmasta,

vaikeaksi kävi malka,

vleraal maalla kulkeissa.

Silleo larllul vielä laull

sairalahan saalelliin

vanhal, ouorel, pleookaisel

haudao lepooo lasketliin.

Toivoo ellä Suomeo kansa

onnco uudeo meille tois,

kohta lusklemme malja

yli reunao vuotaa vois.

Miokä tahdeo meille täytyi

raogaistus tää läheltää,

siksi että kaosa eoää

lunleoul el Jumalaa.

Kadotukseo Heitä kaotol

Isä omal lapseosa

luokseeo kutsuu eksyneitä

armossaosa t



nuorten palsta

SATU KYNTTILÄNJALASTA

Olipa kerran kynlHIänjalka. Nyi se nn
In siirtynyt auluaammille kynllilämaille.

Ranttakaamme nyi sen menneisyyden ver-
taa. Tämä Iarlna alkni 1700-luvun Rans-
kassa, jossa tarinamme sankari synlyl

arvostelluun kyntUlänialkaperheeseen. Plk-
kulalka nppl äkkiä ammallinsa eräässä

luostarissa, Inssa se harjnilli kynllllän avus-
Iamista valaisemisessa. Plkkulalka nll Uni-

nen ja tarmnkas, mulla eräänä päivänä
ryöslelevä harhaarllauma Iunkeulul Iunsla-

rlin ja varasli kynltilänjaikaperheen mui-
den muassa. Tämä Iapahlul vunnna 1750.

Pikkujalka Inulul eroon vanhemmislaan,
eikä se muutenkaan pllänyl harhaareista.

Vunnna 1751 eräs kiertävä kauppias nsti

sankarimme harhaarellla. Pikkujalka ebll

nila kauppiaalla nnln vuoden päivä! kunnes
eräs vanha leskirouva osti sen. Rouva piti

hyvää hunlla plkkujalasta, se kiillnleltlln

kerran viikossa ja se sai kunniapaikan pii-

rongin päällä. Kun leski kunll nll vunsi

1760. Leskellä nli sukulainen Yhdysval-
Inissa. Tämä sukulainen peri kynltllänjalan.

Pikkujalka lollul nnpeasll kelpo uudisasuk-

kaisiin, mulla sen nnnea heikensi se Insl-

asla, ellä sen vanhemmal nli sulatettu ta-

peaharknlksl. Erään lnliaanlkahinan aikana
se jnulul Intiaanin nimeltä, Hiipivä Mnkka-
siinl, käsiin. Inllaani menelll sen kulienkin

eräälle valknihnlselle sotilaalle. Siltä asll

sen Iiet nvat Iuntemaltomal, kunnes se

vunnna 1969 Umeslyl erään kynllilänjalkaln

vanhainkodin portaille, ja asellul sinne

viettämään eläkevunslaan, kunnes vunnna
1972 jnulukuussa siirtyi vanhuuden lepoon

saleenkaaren Iunlle punien maallisien rasi-

tuslen heikentämänä.

Tämä Iarina nn Iosl alusia Inppuun, sillä

nlen kuullul sen Iunlettavalla tahnlla.

Usknkaa, tai älkää.

Ilkka Pyysiälnen

Turun kuulumisia
Turun Inkeriläisten pääslälstllaisuulta

vietelllin 31.3. Karjalaisien Ialnlla. Tilai-

suus alniteltiin virrellä 72 lehtori Maaril
Viitalan säestyksellä. Kun paikallisosaston

puheenlnhtaja nll eslynyl Iulemasla Iilal-

suuleen, niin kuulullaamme Paavn Pesnnen
lausui luhlayleishn IervelulleeksI Ia myös
vieraiksemme saapuneel puhuiamme paslnri

Sunmisen Kaarinan seurakunnasta ja leh-

tori Maaril Viitalan Tunmlnkirkknseura-
kunnasla Inkeriläisien maisuuteen. Paslnri

Sunminen sanni Ilhllsevansa kun sai lulla

Inkeriläisien keskuuteen ja esiltell Itsensä,

että hän nn Pnhjanmaalla saakka jnulunul
nnin kuudensadan kllnmetrin päästä tänne
Turkuun. Luultavasti Iekln rakkaal Inkerl-

Iäisel nielle samanlaisen maikan pääsiä
jnuluneel lanne Turkuun. Tämä nn eriknl-

nen salluma. Kaikki muu nhlelma nlikln

nmien inkeriläisien esIIIämää. SaaUin kuul-
la kaunisla kilaran snilln-esilyksiä. Han-
nunnlllyn Iytnl esilliväl pääsiäisaiheista

vunrnlausunlaa Maria Pylsyn jnhdnlla. S1I-

ten Maria Talhnpojan jnhdnlla esilnlyl

Turun Inkeriläisien naisten lauluryhmä ja

arvnlliin Impi Rissasen tekemä hedelmä-
knri. Arpa lankesi Paavn Kupposelle. Lo-
puksi pin puheen Maaril Viilala ja Maisuus
päätettiin Inppuvlrteen.

JUHANNUKSENA RUOTSIIN

Tänä vunnna nval Runtsm Inkeri-

iäisten järjestämäl kesäjuhlal Möln-
dalissa lähellä Göteborgia. Sunmesta
järjestetään yhteinen bussimatka seu-

raavasti: Lähtö Turun satamaan tors-

taina 19. 6. kln 17.00 Helsingista Auro-
rankalu 7:n edestä. Paluu 22. 6. Mat-
kan hinta 130 mk. Laivalla saatavissa

myns hytllpaikknja. Majollus 2 hen-
gen hunneissa, hinta 30—10 kr. hen-
geltä.

nltaval

Ida Riipinen, Linnankoskenkatu 8 B,

00250 Helsinki 25, puh. 445 701 sekä

Maili Vironmäki, puh. 631 285; heiltä

saa myös tarkempia Iielnja majnlluk-

sesla, maksulsla, runkailusta ym.



AJANKOHTAISIA ILMOITUKSIA

HELSINGIN
PAIKALLISOSASTON

TOIMINTAA

KESÄJUHLAT HELSINGISSÄ
heinäkuun 12—13 päivinä 1975

Keväiretki lehdään 25. 5. 75 Hämeen mai-

semiin. Käydään Marskin metsästysmaialla

la Tammelan kirknssa sekä mahdnlllsesii

npeiusneuvns Eern Sainian kniimuseossa

Kaarteessa. Matkan hiirtä aierinineen n. 40

mk. Lähtö Aurorankaiu 7:n edeslä kln 8.30.

Siinvai iimniuautumisei Yrin Knrkkinen,

puh. 835 558. Tnuknkuun kuukausiiiiaisuus

iää näin niien pois.

TURUN PAIKALLISOSASTO

18. 5. 1975 kin 14.00 HeUnntaiJabia Karja-

laisten talnssa Uäpeiinntie 2.

ARVOISAT LUKIJAT,
VIESTIN YSTÄVÄT

Pahnineiemme maaiis—huhtikuun nume-
mssa saiiuneiia knmmähdyksiä ia myrihäs-

lymisiä, inika luniilvai harmia elenkin

Runtsin inkeriiälsiiie lukiiniiiemme. Herra

P. Painnvirhe nii päässyi meiiasiamaan la

lehnyi meikn pahannäköisiä iälkeä varsin-

kin sivulla 14. Kesäjuhiainlmikunnan tä-

seniueiiein nn iieiysti lämän näkriinen: Paa-

vn Pesonen, Lilja Stenwaii, Viihn Musto-

nen, Liila Dravaniil, Paavn Knppnnen, Sa-

muli Dravaniii, J. Kiemeiiila. Sivun 12 va-

semmassa alalaidassa nieva leksii kuuluu

nikalstuna: Kinnlius iuikaisiu ghieborgilai-

sessa Finn-Sannmlssa .

Kesän aikana Viesii limeslyy inka kuu-

kausi, koska vuoden kaksnisnumem iimeslyi

in nyi keväällä. Kinniiuksia lehdellemme

vnltte edelleen iäheitää myiis vi. lnimiius-

sihteeriiie nsniiieeiia: Ania Lunma, Knivik-

knile 8, 01820 Vantaa 82, puh. 892 480.

Tnivniamme Teille kaikille nikein hyvää

kevään iatkna ia alkavaa kesää.

inkeriläisten yhdistys r.yjn iärjesiä-

mäi inkeriläisien kesäiuhiai pideiään

tulevana kesänä heinäkuun t2—13 päi-

vinä Helsingissä. Juhlapaikkana on uusi

Karjala- iaio, ionka osoite on Käpyiän-

kuia i. Sie"ä siiaitseva Inkeri-koii on
iuhlakanslian paikkana ia Karjalataion

luhiasali sekä lauantaina i2. 7. eitä

myös sunnuntaina i3. 7. iuhiapaikkana.

Juhiaiumaianpaiveius sunnuntaina
13. 7. ke"o i0 pideiään Agricolan kir-

kossa, Tehtaankatu 23.

Juhlien ohjelman suunnittelu on par-

haillaan käynnissä. Helsingin paikallis-

osasto, ionka huolena iuhiien käytän-

nölliset iäriesieiyi ovat yhdessä juhla-

toimikunnan kanssa, yrittää tehdä iäi-

teen parhaansa, että kesiiuhUsta muo-
dostuisivat mahdollisimman virkistävät

tilaisuudet Ohielman pääkohdat ovat:

lauantaina t2. 7.

klo ii juhiakanstian avaus inkeri-

kodissa

kk) 13 urheilukilpailut

klo t6 ruokailu

kto t8 aikajaisjuhla Karjaiataiolla

sunnuntaina t3. 7.

kto tO juhlajumalanpalvelus Agricolan

kirkossa, Tehtaankatu 23 (raitio-

vaunu 3)

kk> t2 ruokailu

kk> t4 päiväjuhla Karjaiataiolla.

Juhlatoimikunta toivoo, että mahdot-
lisimman monet voisivat saapua tähän
kesäjuhlaan, joka on tavallaan histo-

riallinen. Ollaanhan ensi kerran koolla

Inkeri-kodin suojissa ja Karjaia-taion

katon. alla.

Juhlatoimikunnan puolesta kaikki

sydämellisesti tervetulleiksi toivottaen

Matti Vironmäki



Tilaa asiamiehiltämme

Inkeri-aiheista kirjallisuutta

Levitä Inkeri-tietoutta

Sulo Haltsonen ym.
Inkerin suomalaisten historia 50,

—

Saini Laurlkkala
Rovasti S. J. Laurikkalan etamUerta t4,—

Aapo Iho
Hletajyvft, valitut runot tO,—

Helli Suominen
Mooses Putron eUmakerta 3,50

A. MetlSlnen
Inkerin EvXnt kirkon 350 v. muisto-

julkaisu 20,—

Inkerin selnlkarttoja 2,50

Inkerin vaakunotta 6,

—

Inkerin lippuja 4,

—

Inkerin postimerkkejä
sarja 20,

—

Adresseja 7,—
Inkeritalsten Vlestt vuo-
deksi t975 olisi syytä tila-

ta. Hinta t2,—

.

Hinnat kruunuissa vallit-

sevan kurssin mukaan.

Äänilevyjä

Inkerlkuoro
Nouse Inkeri ym. 7,50

Lauri Santtu
Hurrejnttuja 7,50

Pääasiamlehet:

Rnotsissa Armas Paakkonen
Snomessa Hannu VlronmaU
osoilleet sivulla 2.

inkeriläisten viesti

OSOITEOSASTO
c/o A. TUOHIMAKI
SALLATUNTURINTIE 2 C 26

00970 HELSINKI 97

puh. 323 628

MUUTATTEKO?
KIINNITTÄKÄÄ TÄHÄN OSOI-
TE VIIMEKSI SAAMASTANNE
INKERILÄISTEN VIESTISTÄ
KIRJOITTAKAA ALLE UUSI
OSOITTEENNE JA POSTITTA-
KAA MEILLE ENSI TILASSA.

UUSI LÄHIOSOITE

UUSI POSTITOIMIPAIKKA

MUISTAKAA

testamenteilla ja lahjoituksilla

Inkeriläisten Sivistyssäätiötä.

Testamenttiasioissa voi kysyä

neuvoja päätoimittajalta, Kirkko-

herra Matti Vironmäeltä, puh.

631 285.



inkeriläisten viesti

numero 6 kesäkuu 1 97£



inkeriläisten viesti

TOIMITUS: Majavalle II D 44, 00800 HeJslnki BO
PääloJmiltaja:
MalU VironmäkJ, puh. B3I 285
ToJmllussihleeri

:

Pirkko Huurto, puh. 783 391

KONTTORI: InkerJkoIl, KarjaJataJo, Käpylänkuja I,

006 JO HelsJnki 81
Puh. 393 798
Auki maanantaisin klo 17—19

TILAUSMAKSUT:

TILAUSHINTA: mk 12,— vsk. kolimaassa, Ruolsissa 15 kr.

ILMOITUSHINNAT:

KuoIJnilmoiluksel 30,

—

Killos- ym. Ilm. 20,—
Kuva iJmoIIuksessa 30,

—

Armas Paakkonen
Tingsgatan 4 B
50253 BORAS Puh. 033/101 850
PostJslirtotlll n:o 828047-5

Hannu VJronmfiki
Tehlaankalu 5 E 43, 00140 HeJsinki 14
Puh. 882 888
Poslisiirtotill n:o 418808-9

Lehti ilmeslyy kerran kuukaudessa

Kustanlaja ja julkaisJja:

INKERILÄISTEN YHDISTYS R.Y.

KANSIKUVA KERTOO: Markkovan tyllöjä kaivoJJa. VaJok. SamuJJ

PauJaharju I9II — Paulaharjusta kirjoitus sJsäsivulla.



MATTI VIRONMÄKI:

"Aurinkoista arkea!'

Äskettäin eräänä keväisenä sunnun-

taina oli äitienpäivä. Sen päivän aamu-

na nähtiin maassamme auringonpimen-

nys. Se oli tosin vain osittainen, mutta

sai kenties monet, jotka sen näkivät,

samanlaisiin mietteisiin, joihin tämän

kirjoittajakin joutui.

Savustetun lasin läpi taivaalle kat-

sellessani ja havaitessani auringon vä-

hitellen pimenevän tuli kuin itsestään

mieleen ajatus, miten kolkkoa, jopa

kaameaa olisi, jos ei näkyisi aurinkoa

ollenkaan. Silloin luonnollisesti ei olisi

mitään elämääkään. Kaukaisten aurin-

kokuntien valo ei maata hyödyttäisi.

Me täällä tarvitsemme aurinkoa.

Auringon valon merkitystä mietties-

säni muistin lukeneeni sotien jälkeen

ilmestyneen kirjan, jonka otsikkona

olivat sanat »Aurinkoista ar-

kea.» Siinä kerrottiin siitä, miten

meidän ihmisten elämässä myös kuvan-

nollisessa merkityksessä tarvitaan

aurinkoa. Kirjoittaja myös antoi oh-

jeita, miten työn ja huolien harmaa

arki voidaan saada aurinkoiseksi. Hän
näki asiaan kaksi ratkaisua. Toinen on

oikea näkemys luontoon ja toinen oikea

suhtautuminen ympärillämme sykkäi-

Ievän elämän moninaisiin ihmisiin ja

ilmiöihin.

Luonnon elämän kohottavan ja miel-

tämme kirkastavan merkityksen lie-

nemme kaikki todenneet Sen vuoksi

jälleen suven saapuessa koettanemme

seurustella niin paljon kuin mahdol-

lista luonnon kanssa. Oppikaamme elä-

misen taitoa maan liljoilta ja taivaan

linnuilta. Näin tehdessämme seuraam-

me Suuren Mestarimme ohjeita, joista

yksi oli tämä: »Katsokaa tai-
vaan IintujaINe eivät kylvä
eivätkä niitä eivätkä kor-
jaa viljaa aittaan. Kuiten-
kin taivaallinen Isä pitää
niistä huolen. Ettekö te sen-
tään ole paljoa tärkeämpiä
kuin linnut?» (Matt 6: 26)

Ihmisten kanssa kosketuksissa olemi-

nen auttaa meitä myös enemmän kuin

usein luulemmekaan. Eristäytyminen

ja vetäytyminen omaan kuoreensa ei

ole terveellistä kenellekään. Siksi py-

rimme elämään ja toimimaan sekä seu-

rustelemaan toistemme kanssa. Se voi

tapahtua monella tavalla. Tilaisuuksia,

joissa voimme tavata tuttavia ja ystä-

viä, on varmaan jokaisen tiedossa

vaikka kuinka paljon. Ottakaamme ti-

laisuuksista vaarin! Älkäämme antako

arjen huolien ja kiireiden pimentää

aurinkoa. Yhteyksien katkeaminen ei

ole onneksi itsellemme eikä muille.

Miten sanookaan Pyhä kirjakin: »Jos
me valkeudessa vaellamme,
meillä on yhteyttä keske-
nämme...» (I Joh. 1 : 7).

Eräs tosiasia olkoon myös meillä aina



Kesäjuhlat Helsingissä

heinäkuun 12—13 päivinä 1975

Inkeriläisten yhdistys r.y:n järjestämät inkeriläisten kesäjuhlat pidetään

tulevana kesänä heinäkuun 12—13 päivinä Helsingissä. Juhlapaikkana on uusi

Karjala-talo, jonka osoite on Käpylänkuja 1. Siellä sijaitseva Inkeri-koti on

luhlakanslian paikkana ja Karjala-talon juhlasali sekä lauantaina 12. 7. että

myös sunnuntaina 13. 7. juhlapaikkana.

Juhlajumalanpalvelus sunnuntaina 13. 7. kello 10 pidetään Agricolan kir-

kossa Tehtaankatu 23.

Juhlien ohjelman suunnittelu on parhaillaan käynnissä. Helsingin paikal-

lisosasto, jonka huolena juhlien käytännölliset järjestelyt ovat yhdessä juhla-

toimikunnan kanssa, yrittää tehdä jälleen parhaansa, että kesäjuhlista muo-
dostuisivat mahdollisimman virkistävät tilaisuudet. Ohjelman pääkohdat ovat:

Lauantaina 12. 7. klo lt juhlakanslian avaus Inkeri-kodissa

klo 13 urheilukilpailut

klo 16 ruokailu

klo 18 alkajaisjuhla Karjala- talolla

Sunnuntaina t3. 7. klo tO juhlajumalanpalvelus Agricolan kirkossa

Tehtaankatu 23 (raitiovaunu 3)

klo t2 ruokailu

klo t4 päiväjuhla Karjala-talolla

Juhlatoimikunta toivoo, että mahdollisimman monet voisivat saapua tähän

kesäjuhlaan, joka on tavallaan historiallinen, koska ensi kerran ollaan Inkeri-

kodin suojissa ja Karjala-talon katon alla.

Juhlatoimikunnan puolesta kaikki sydämellisesti tervetulleiksi toivottaen

Matti Vironmäki.

mielessä. Se on tämä, minkä muuan näkymättömässä maailmassa, elämän

kasvattaja sanoo oppilailleen omiste- ja rakkauden alkukodissa. Sille, joka

tussa mietekirjassa näin: »Aurinkoisen niistä lähteistä ammentaa, on vaikeuk-

elämän syvimmät lähteet pulppuavat sien voitto taattu.»



Äidille Kevät

Vuodet vteril. Tuo aika uudet.

Suo rakkautes muutu el.

Vaikk' moota kertaa, ma muistao vielä,

muo sydäohalla suo toiveet vei.

Oo iiiao myöhääo. Sen huomaao sitten,

kuo oukut arkussa kytmänä.

Vaio otsavaot ja harmaat hiukset,

oe kertoo murheista mykkäoä.

Ei sittoio eoää, kuio mutooio tasoa,

suo puoaposkesi tämmitä. Ei silloio huutet,

oe oiiokuio aioa,

oe kuiskeio murheita tleviiä.

Suo silmät heiiät, mi aioa valvoo,

ei seuraa tietämme maaiimaao.

Ja siiioio vasta oo tiiao myöhääo,

kuo kädet kaulaasi kiedotaao.

Ja siksi täoääo, oi äiti rakas,

mä kiitäo sioua sydämin!

Mä totvoo onnea, pitkää tkää.

— Oo työst symboli kukkasin.

Aitieopäiväoä 6/5 -5t.

Aaroe Liptäioeo.

Kukko
Kukko, kukko
kuttahettta,

voi pää,

sitkki parta.

Miksi oilo aikalsio heräät?

Miksi oiio kovasti taulat?

Jussio oukkua et aooa!

Taas kevät kauois tuli,

ja routakin jo suli.

Aurioko armas toistaa,

se taiveo huolet poistaa.

Jo kottaraiset vthettää,

ja pajunlatvat vihertää.

Piao petppooeokto koivuuo pesän taittaa,

vaikka tuulee, et se mitään haittaa.

Kas to vihannoipi ourmeooukka,

siettä oousee kevääo kukka.

Kevät herkistääpi thmlsmietet,

oo oiiokuio iaulats sataktetet.

Nyt teeo mä pieoeo kevätretkeo

ta viivyo sieUä hetkeo.

Sä ehkä kysyt: Miooe?

Tietysti tapsuusmaiiie siooe.

Siet' herttaista oo otta

mulstojeo valoioilla.

Siet tetvo tauloi

ja käki kukkui,

ja tehmikarja tattumetta oukkul.

Mä ourmikotia töin kuperkeikkaa

ja hiekkatätässä saio varpaat peittää.

Siiaotieo järvessä potskutetta.

Ai kuio olikio tysU oiia.

Järvessä kataparvet ui ja hyppi.

Pikkupojat nittä oogetta oyppi.

Tuii kiiskiä, särkiä, ahveoia,

kaikkt omia, — poikaio pyytämiä.

Kotilo oe itomiettä vietiio,

vaikka harvoio otttä syötiio.

Tähäo päättyi kevätretkl.

Sehäo oiikio vaio mulstojeo hetki.

Katrt Luippuoeo. Aino Pöootö.



Maija Väisänen

syol. 24. 8. 1905 Veojoella

vaipui lkuiseeo uoeeo H. 3. 1975

kolooaao Helsiogissä

Saoomallomasll kaivaleo

Eino

teU veljet Nikolai, Malli la Juho
perheineen

ym. sukulaiset la ysUval.

Ei kuole kukal, el luuli,

ei rakkaus kuolla voi.

Siunaus toimilellu hiljaisuudessa.

Lämmin KIITOS osanotosta.

INKERILÄISTEN VIESTIN KONT-
TORI SEKA OSOITE- JA TILAUS-
ASIAT MUUTTANEET INKERI-

KOTIIN

lokeriläisteo Viestin koollorl oo nyt

muuttaoul omaao Inkerikotiln. Sieltä käsin

hoidelaao tästä lähllen myös lehlemme
osolle- la tllausaslat Konltorin osoite,

puhelinoumero ja aukloloalat sivulla 2,

osolteosaston tiedot myös takakannessa.

Hnom.! Konttori on suljetta heml- Ja elo-

Samuli Paulaharjun

muistolaatta paljas-

tettiin Oulussa

Samuli Paulahariu, jonka synly-
mäslä luli äskeltäin kuluneeksi 100

vuotta, oli ainutlaatuinen kansanlietou-
den kerääjä ja tallentaja. Kansanru-
nouden la muun suullisen perinleen

keruulyön ohella hän lallensi myös
suomalaisia talonpoikaiskullluuria

erinomaisin piirroksin la valokuvin.

Satavuotisjuhlan kunniaksi oval Oulun
kalevalaisel naisel hankkineel marmo-
risen muistolaatan, Joka on kiinnitelly

Valtalie 42:ssa sijaitsevan talon sei-

nään. Tässä talossa Paulaharju asui 25

vuolta, aina kuolemaansa (1944) saak-
ka. Muistolaatta paljastettiin keski-

viikkona 28. toukokuuta ja paljastus-

tilaisuudessa se luovuteltiin Pohjois-

pohjanmaan museoyhdistyksen hal-

luun.

Vaikka Samuli Paulaharju oli syn-

tyisin Etelä-Pohjanmaan lakeuksilla,

hän oli kiinnoslunut koko Suomen la-

lonpoikaisväestön elämästä ja kulttuu-

rista ja ulolti lulkimusmalkansa Lap-
piin, Vienan Karjalaan, Aunukseen ja

Inkeriin saakka. Inkerissä, sen pitä-

jissä ja kylissä hän samoili vuonna
1911 käyttäen ahkerasli kameraansa.
Hänen kiinnostuksensa kohteina olival

niin kylämaisemat ja rakennukset kuin
arkisissa askareissaan puuhailevat ih-

misetkin. Hänen ansiostaan saaval

Inkerissä syntyneet ja kasvaneet ihailla

valokuvissa rakkaita muistojen maise-

miaan, heidän jälkeläisensä kartullaa

tietojaan ja muodostaa mielikuviaan

»isien maasta». Ilman hänen vuosi-

kymmeniä kestänyttä uutteraa ja ra-

hassa mittaamatonta työtään olisi jäl-

kipolviemme inkeritietous huomatta-
vasti köyhempää. Myös meillä inkeri-

läisillä on syytä omistaa lämmin ajatus

Samuli Paulaharjulle.



Inkeriläisten yhdistys ry:n vuosikokous

Inkerikodissa Helsingissä

Inkeriläisten yhdistys ry:n vuosiko-

kous pidettiin Inkerikodissa palmusun-
nuntaina 23. 3. t975. Kokouksesta muo-
dostui mieleenjäävä »historiallinen ti-

laisuus», kuten yhdistyksen puheenjoh-
taja, kirkkoherra Matti Vironmäki sitä

avajaispuheessaan luonnehti. Pidettiin-

hän se nyt ensimmäistä kertaa oman
Inkerikodin suojissa. Kokouksessa oli

osanottajia eri puolilta maata tuvan
täydeltä. Tunnelma oli juhlallinen

mutta samalla kodikas. Melkein kai-

kille osanottajille löytyi istuin, vaikka
omat tuolit eivät kyllä riittäneet: niitä

oli saatu hankituksi vasta kolmekym-
mentä. Mutta hyvä naapuri tuli avuksi.

Karjalatalon suojista löytyi tuoleja lai-

naksi niin monta kuin pirttiin mahtui.
Kokouksen alkajaisiksi laulettiin »Soi

kunniaksi Luojan» opettaja Eino Viron-

sepän säestyksellä.

Yhdistyksen puheenjohtajan toivo-

tettua vuosikokouksen osanottajat ter-

vetulleiksi, kokous todettiin laillisesti

koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi
valittiin yliopettaja Rautajoki Tampe-
reelta. Hän kutsui sihteerikseen Hannu
Vironmäen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitliin

professori Leo Yllö ja Jussi Vesa, va-
ralle Hertta Allanmaa ja Yrjö Kork-
kinen.

Vuoden 1974 vuosikertomuksen luki

Matti Vironmäki. Samassa yhteydessä
hän muisteli vuoden aikana joukostam-
me poistuneita, ja hänen ehdotukses-
taan poismenneitä kunnioitettiin het-

ken hiljaisuudella.

Tämän jälkeen oli tilikertomuksen

ja tilintarkastajien lausunnon vuoro.

Ne hyväksyttiin yksimielisesti. Samoin
vahvistettiin vuoden 1974 tilinpäätös ja

myönnettiin tili- ja vastuuvapaus tili-

velvollisille.

Erovuorossa olevat johtokunnan jä-

senet Pirkko Huurto ja H. Mylläri tu-

livat valituiksi uudelleen kaudeksi

Inkeriläisten Yhdistys ry:n puheenjohtaja

Matti Vironmäki toivottaa vuosikokouksen

osanottajat tervetulleiksi.

t975—77. Pastori Markku Pyysiäisen
tilalle valittiin Väinö Taina. Varajäse-
neksi tuli erovuorossa oleva opettaja

Rautajoki uudelleen.

Tilintarkastajiksi valittiin uudelleen
Seppo Kekki ja Eino Rännäli, sekä va-
ralle Toivo Iho.

Jäsenmaksun suuruudeksi vuodelle

1975 vuosikokous päätti 5,—

.

Toimintasuunnitelma sekä tulo- ja

menoarvio vuodelle 1975 hyväksyttiin

yksimielisesti sellaisenaan.

Seuraava vuosikokous päätettiin pi-

tää Inkerikodissa ja kokouksen ajan-

kohdasta tiedottaa Inkeriläisten Vies-

tissä.

Yhdistyksen kunniajäseniksi kutsut-

tiin seuraavat: Antti Vainikka Tampe-
reelta, Katri Hulkkonen sekä Katri

Kapanen, molemmat Turusta.

Viestin tilausmaksu päätettiin pitää

toistaiseksi ennallaan.

Varsinaisen vuosikokouksen päätyt-

tyä pidettiin kahvitauko, minkä jälkeen

uusi johtokunta kokoontui järjestäyty-

mään.



KUVA
PALMUSUNNUNTA

KUVASATOA

Taiteilija Lauri Santun
Inkcrlknditle lahjnittama
Aapn Ihnn, Matti Virnn-
mäen ja Väinö Kekin

I kntmnismuntnkuva.

Snpu sai antaa lisätilaa

vunstknknuksen nsa niit-

täjille, ikuva nikcatia).



/IESTI
VUOSIKOKOUKSEN

»KODISTA

Vuosikokouksen puheen-
johtaja ja sihteeri työs-
sään (oikealla ja alia va-
semmalla). Sivun 8 ala-

kuvassa taustalla näkyvä
muotokuva Antti tiekin.
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LEIRIKUTSU

Kesä on tullut. Monet vanhukset ja lapset kyselevät tuleekohan kesäleiri

tänä kesänä.

Voimme vastata — kyllä tulee. Leirit pidetään Inkerin-kerhon kesämökillä

Kräkeredissa, Boräs'issa.

Vanhusten leiri on 29/7—3/8 1975 välisenä aikana. Leirin johtajaksi on

pyydetty rovasti Karankoa. Leirimaksuksl tulee 75 kruunua koko ajalta.

Lasten leiri on 3/8—9/8 t975 välisenä aikana. Lasten ikäraja on 6 v.

—

16 v. Leirinjohtajaksi on lupautunut lapsille niin tutuksi tullut Martta Pappi-

nen. Leirimaksu on 75 kr lasta kohti koko ajalta, jos samasta perheestä tulee

kaksi tai enemmän, niin maksu on 70 kr lapsesta.

Leirien emännäksi olemme saaneet Helmi Korpelaisen.

Leirille ilmoittautuminen:

Helmi Korpelainen

Blomstergangen 12, 50249 Boras

Puh. 033/155 322.

Toivomme runsasta osanottoa.

TERVETULOA!

INKERIN-KERHO, Boras.

ÖREBRO BORAS
INKERIN SUOMALAISTEN

KESKUSLIITTO

tnkerin Sunmalaisten Keskustiitnn {nhtn-

kunta knkoontui 5. p. huhttkuuta Orehros-

sa. Kokouksen päiväjärjestyksestä on aihet-

ta erikoisesti tuoda julki seuraavat kaksi

ajankohtaista asiaa.

Jo syksyttä pidetyssä (ohtokunnan ko-

kouksessa oit päätetty tehdä atoite, että

Inkeri-kotiin saatatslin Väinö-Ptetari

Kekki-vaina(an rintaveistos tat muotokuva.

Nyt on varofen keräys käynntssä. Keräys-

listaa on kiertämässä. Yksityiset henkilöt,

joita keräysttstat eivät tavoita, voivat osal-

tistua varojen keräykseen lalttamaiia rahaa

ISK:n postisilrtotlllite osottteelia c/o Ntko-

tat Rokka, Tjädervägen 5, 703 48 örebro.

Postgiro nr t7 38 88-9.

KURSSI- JA LEIRIVIIKKO

tSK:n (nhtokunta nn päättänyt jär(estää

kursst- ja tetripälvät Boräsin Inkerin Ker-

hon mökiliä 2t—27 p. heinäkuuta v. t975.

Leirllte toivotaan saapuvan nykyisiä sekä

tulevia inkeriiäisteo järjestöjen toimihenki-

löitä, {a yteensä jär£estötoimlnnasta kiin-

nostuneita. Kerhon mökkt on Kräkeredissa,

notn 6 km Boräsista. Möktn atueetta on
mahdollisuus pystyttää tetttota, on tttaa

asuntovaunuille, {a yksinäiset voivat myös
asua mökin ytäkerroksessa, jossa on tttaa

noin t5 henkitölle. Ruokaitu ja muu huot-

topuoii tulee tuuttavasti tapahtumaan ttse-

patvetuna. Sauna ja oma uimaranta kuu-

tuu mökin yhteyteen. Hmotttautumlsia ot-

taa vastaan Armas Paakkonen, Tingsgatan

10



Ruotsin inkerinsuomalaisten kesäjuhlat

juhannuksena Mölndalissa

Ruotsin inkerinsuomalaisien kesäiuhlal vietetään länä vuonna Mölndalissa

20.— 22. 6. Tarkempi seloslus ja Juhlaohjelma lehlemme viime numerossa.

Miun sukkuin Antit

ja Antero

Miul oi äijälläin nim Anlli. Ämmäl-
läin ja äijälläin oi neli lasta, koll lyltöö

ja yks poika, issäin. Yks lyltö kuoli jo

pieneen. Sohv-tättiin män miehelää,

heil synly poika ja lytär. Inkeriis ensi-

mäiseesl vunukaasl tehlii pojasl äijän

ja lytösl ämmän kaima. Se oi tapa en-

nenvanhaa ja kohteliasta. Niin sil

Sohv-tältiin poika rislittikkii Anliks.

Tyltö sai nimeksee Hilja, ko ämmä ei

4 B, 502 53 Boris, puh. 033/10 18 50, jälkeen

10 p. kesäkuuta osolle: ögrens säg, 520 15

Hökerum.

Tarkollus on suunnitella lulevaa loimin-

laa, oppia kokousleknilkkaa ja harjoiltaa

yhleistä vapaa-ajanvleltoa.

Malkal ja ruoka on jokaisen ilsensä kus-

tannettava. Armas Paakkoselta voidaan

saada lähempiä Heloja kurssista, sekä il-

moittautumisen jälkeen kurssimateriaalia,

ruotsin- ja suomenkielistä.

Tervetuloa kurssllelrille perheittäin.

H. T.

lahtonl kaimaa. Hiä ois oli ilman
muula Ieva. Kalrin-tälliin män mie-
helää, synly poika, hänesl lehlii äijän

kaima Anlli. Olin ainoo lylär isälläin

ia äidilläin. Mie ko olin pien lyltö, ni

Sohv~tälliin Anlli oi parrii vuolta van-
hemp, erroitinki Anlil sil, joi Sohv-
tä Itiin Anlli oi suur Antti-seukko ja

Kalrin-tälliin Anlli, oi pien Anlli-

seukko. Miul oli viel Simo-eno Anlli-

seukko, hiä oi äidin yhen veikon poika.

Äidin Mar-siso oi viely Piäsölää ja siel

oi Piäsölä Anlli-seukko.

Tiäl Suomees on Anltiloi harvaas,

mul niin vua rilvallu viänliis ukoks
liälkii miul Anlli. Meil ko synly poika,

ni An Iti sano miul, joi laita sie ensi-

mäin nim pojal mikä tahnaansa, mul
loin nim on isän mukkaa Anlli. Mie
olin ihan kauhuissain ja kysyin: Eikö
niilä Anttiloi jo uo tarpeeks miun su-

vussain? Antti sano, jot viel sinne yks
Antti ain sakkii soppii. Sainha mie sit

hänen piätää sen verran rukattuu, jot

pojan toiseks nimeks tul Antero.

Katri Luippunen.



TALVIKYYKKÄÄ
HELSINGISSÄ

Talvikyykän joukkuepelit, jotka pe-

lattiin Seurasaaressa kerran kuussa
(helmi-, maalis- ia huhtikuussa) tapah-

tuvana turneena, päättyivät t3. 4. -75.

Alunperin kitpailun oli aloittanut 6

joukkuetta, mutta lopuksi paremmuus-
järjestys ratkottiin neljän joukkueen
kesken. Nämä joukkueet olivat: Karja-

lan sivistysseuran kyykkäkerho, Salmin
Kyykkä ry., Helsingin Suojärveläiset ja

Helsingin Inkeriläiset Voittajaksi sel-

viytyi Helsingin Suojärveläiset, toisena

Helsingin Inkeriläiset. Vain kerran sat-

tui todellinen talvipelipäivä, molempi-
na muina kertoina sääolosuhteet olivat

erittäin kehnot
— Seurasaaressa kyykkää pelaavat

kaikenikäiset. Harjoitukset ovat yhtei-

siä. Kaikilla on omat sarjansa, mutta
kilpailuun ei tarvitse osallistua lain-

kaan. Kyykkään innostuu helpolla, se

tempaa mukaansa! Aivan kyykkäken-
tän välittömässä läheisyydessä on kios-

ki, josta voi ostaa kahvia ja virvok-

keita. Kyykkäkenttä sijaitsee Seura-
saaren juhla-aukiolla, jonne johtaa mu-
seoalueen läpi kulkeva saaren pääväylä.

— Kyykän harjoitukset tapahluvat
Seurasaaressa tiistaisin ja torsiaisin il-

lalla n. klo t7.00 alkaen, lauantaisin ia

sunnuntaisin n. klo t2.00 alkaen.

— Toukokuussa vierailemme Turussa
kyykän juhlakilpailuissa. Kesäkuussa
ovat Karjalan Liiton joukkuepelin SM-
kilpailut Helsingissä A- ja B-sarjoissa.

Heinäkuun alkupuolella ovat omat
kesäjuhlamme Helsingissä. Urheilupäi-

vän ohjelmaan kuuluu myös kyykän
joukkuepelit.

Erikoisesti suotavaa olisi, että myös
Ruotsista tulisi kyykkäjoukkue Helsin-

gin juhlille. Kesäjuhlamme ovat saa-

neet kyykkään komean kiertopalkin-

non, jonka on lahjoittanut Kesto Puku
Oy. Kiertopalkinnon säännöissä maini-

taan myös Ruotsin inkeriläiset.

Kyykkäpelin sääntöjä saa täältä päin

pyytämällä. Peli on helppo oppia, se

on yksinkertaista, mutta nerokasta,

vaihtelevaa ja moninaista.

Kyykkäterveisin

O. Toivokainen



Kyykän joukkuepelissä suoritetaan aina arvonta pelin aloituksen
suhteen. Peli on kaksiosainen. Ensimmäisen pelin jälkeen vaih-
tavat joukkueet peliruudukolta. Peitn taktitlisesta tuonteesta joh-
tuen on aina parempi aloittaa peti ja topuksl heittää vastustajan
antamat sauvat. Näin varsinkin silloin, mltloln joukkueet ovat
tasavertaisia.

Milloin on soptvastl pakkasta ja säät ovat muutenkin otolliset,

talvtkyykkä on harrastajilleen suurta nautintoa. Usein kauntlna
tatvtpälvänä sunnuntaina kyykkäkentätte virtaa lukuisasti myös
ulkoilljotta. — Yteinen toteamus on, että tatvikyykkä on kesä-
kyykkää helpompaa. Siltä huolimatta vatn harvat yttävät sltnä

kesäsuoritukslinsa niin joukkue- kuin henkilökohtaisessakin pe-
lissä. Kuv. KSS kyykkäkerhon P. Rahikainen työmässä. Oik. seUn
Vtki Poravaara, Hels. Suojärvelälset



nuorten palsta

Vanhan kengän

tarina

Vanha rikkinäinen kenkä injul uiiakniia.

Se ajatteti nuoruuttaan. Äkkiä se kuutt

piipittävän äänen pyytävän: »Vni kertokaa

minulle Jntain nuoruudestanne». «Mieleltä-

ni», vastast kenkä uteilaaiie hiirenpoika-

seile, jnka hyppeli edes takaisin sen edessä.

Vanha kenkä aiknl kertoa nuoruudestaan.

«Olin suutarin vanhassa kädessä ja kuu-
lin suutarin sannvan: Tämä kenkä nn hy-
vää maitia, se kestää ja nn tämän ajan

kenkämuntla». Suutari käänteU minua kä-

dessään ja sitten hän knittt minua asiak-

kaan jalkaan. Asiakas ntt tyytyväinen mi-
nuun ja hatust nstaa minut. Suutari laittoi

minut ja minun saman näköisen veljeni

laatikkoon ja njensi taattknn asiakkaalle,

jnka nii nyt mtnun uusi tsäntäni. Kun
tutimme uuteen kutiimme, ntti uusi isän-

iämme meidät pois taatiknsla ja taittoi

meidät eteiseen muiden kenkien Joukkoon.

Me tutustuimme muihin kenkiin ja saimme
kuuiia uudesta tsännästämme paijnn. Parin

viiknn kuiutlua meidät ntettiin käyttöön.

Isäntämme ntti meidät pois muiden kenkien

jnuknsta ja rupesi pitämään meitä Jalois-

saan.

Hyvin mnnen vuoden kuluttua kiikutti

isäntä meidät uilakniie. Vetjeni jnutui ra-

jujen aiie, mutta minä jäin tähän. Tässä
olen vieläkin. Minä nien hyvin yksinäi-

nen.» Kenkä topetti. «Mutta minähän voin

muuttaa sisääsi asumaan» hihkaisi hiiri.

Sen jälkeen kenkä ja hiiri olivat meikein

aina yhdessä.

Iris Huttunen, 9 v.

Juhannuksena

Ruotsiin

Tänä vunnna nvat Runtsin inkeri-

läisten järjestämät kesäjuhlat Mnin-
dalissa täheilä Göteborgia. Sunmesta
järjestetään yhteinen bussimatka seu-

raavasti: LähtS Turun satamaan tors-

taina t9. 6. kln t7.00 Hetsingistä Aurn-
rankatu 7:n edestä. Painu 22. 6. Mat-
kan hinta 130 mk. Laivatia saatavissa

myns hyttipalkknja. Majottus 2 hen-

gen hunneissa, hinta 30—40 kr. hen-

gettä.

nmotttaatnmlsia nttavat vastaan

tda Riipinen, Linnanknskenkatu 8 B,

00250 Helsinki 25, puh. 445 70t sekä

Matti Vironmäki, puh. 63t285; heiltä

saa myös tarkempia tietoja majoituk-

sesta, maksuista, ruokailusta ym.

JOSEF JAMALAISEN OPISKELIJA-
RAHASTON STIPENDIT ON

JAETTU

Pääpostitirehtööri Pietari Jamaiaisen tes-

tamentissaan määräämästä isänsä Jnsef Ja-

maiaisen nimeä kantavasta nplskelija-apu-

rahasta nn nyt myönnetty toisen kerran sil-

pendi kahdelle opiskelijalle. Apurahat nn

tarkoitettu Helsingin yiinpistnssa npiskete-

vtUe Inkertstä kntnisln nteviite sekä seliai-

siite npisketijntUe, Jntden suku nn Inkeristä

kutoisin. Apurahnja nn kakst, kumpikin

500 markkaa vuodessa netJän vuoden aika-

na. Apurahojen jaosta päättävä Helsingin

yliopiston opintotukilautakunta on myöntä-

nyt tältä kertaa apurahat humantstisten

tieteiden kandidaatti Anja Luomalle ja yli-

oppilas Riitta Turpeiselle.



AJANKOHTAISIA ILMOITUKSIA

TURUN PAIKALLISOSASTO

HELSINKIIN KESÄJUHLILLE

Turun paikallisosaston pitämässä johto- Paikkavaraus pyydetään lekemään hyvissä

kunnan kokouksessa pääteltiin, eitä leh- aloin la varaus on silova. Esleen salluessa

dään yhteinen bussimatka Helsinkiin in- on ilmoiteltava, muuten jouluu paikan mak-
keriiälsten kesäjuhlille. Lähtö Turusia 12. p samaan. Ilmoituksia vastaanottaa J. Kle-

heinäkuula kelio 10. Matkan hlnla pyritään melliiä, Uudenmaankatu 10 C 72 Turku 50,

järieslämään mahdollisimman halpa. puh. 21 052.

Arvoisat tilaajamme

ja lukijamme

Kuten sivuilta 2 ja 8 sekä takakannesta oielte huomanneet, oval lehtemme

konttori sekä osoite- ia liiausaslal muuttaneet Inkerikodln suojiin. Sen sijaan

kirloiluksel ja muun julkaistavaksi tarkoitetun aineiston lehdellemme pyydämme

edeiieen lähettämään toimituksen osoitteella UI vt. toimii usslhleeriile osoitteella

Anja Luoma, Koivikkolie 8, 01620 Vanlaa 82, puh. 89 24 80 kuten lähänkin asti.

Koska kesälomat ia pilkat viikonloput oval entisestään hidastaneet posti-

liikennettä toimituksen ja painaluspalkan välillä, loivomme Teidän lähettävän

kirjoituksenne loimllukseen viimeistään 20. päivään mennessä, jolta ne varmasti

ehtisivät tarkoittamaanne numeroon.

Toivolamme Teiiie oikein hyvää kesää ja hauskoja kesämatkoja, joilta kir-

joitukset ja valokuvat toimitukseen oval taas tervetulleita. Samoin Ilahdumme

Inkerin muistelmista, inkeriläisistä ruokaresepteistä, vanhoista valokuvista jne.

Toivomme Teidän myös muistavan Inkerlkotia kuvaposlikortellla ulkomailla ja

maikoilla ollessanne. Ja nuoret! Muistakaapa omaa palstaanne kesän aikana,

kun raadanta koulussa on loppunut. Vielä kerran: hyvää kesää!

TOIMITUS.

Pahoittelemme, eitä toukokuun painosmäärä pääsi loppumaan kesken, joten

joikui teistä ovat saa Itäneet jäädä ilman iehleä.

TOIMITUS.



Tilaa asiamiehiltämme

Inkeri-aiheista kirjallisuutta

Levitä Inkeri-tietoutta

Sulo Haltsonen ym. Inkerin seinäkarttoja 2.50
Inkerin suomalaisten historia 90,— Inkerin vaakunalta 6,—

Saini Laurlkkala Inkerin lippoja 4!—
Rovasti S. J.I*urikkalan elämäkerta 14,— Inkerin postlinerkkejl

Aapo Iho sarja 20,

—

HletaJyvK, valitut ronnl 10,— Adresseja 7,—
Helli Suominen Inkeriläisten Viesti vuo-
Mooses Pntron ellmlkerU 3,30 deks * *973 olisi syytä 111a-

A Metläinen to
-
Hlnla i2~•

Inkerin Ev.Lut kirkon 350 v. muisto- Hlnnal kruunuissa vallll-
Julkalsu 20,— sevan kurssin mukaan.

Äänilevyjä „. ,

Inkeriknoro
Paaaslamlehel:

Nonse Inkeri ym. 7,30 Ruotsissa Armas Paakkonen
Laari Sanltn Suomessa Hannu Vironmäki
Murrejuttuja 7,50 osoitteet sivulla 2.

inkeriläisten viesti
OSOITEOSASTO
1NKER1KOT1
KAPYLÄNKUJA 1

00610 HELSINKI 61

PUH. 393 796, MAANANTAISIN MUISTAKAA
KLO 17 — 19.

M UUTATTE KO? testamenteilla ja lahjoituksilla

Inkeriläisten Sivistyssäätiötä.
KIINNITTÄKÄÄ TÄHÄN OSOI-
TE VIIMEKSI SAAMASTANNE Testamenttiasioissa voi kysyä

INKERILÄISTEN VIESTISTÄ neuvoja päätoimittajalta, Kirkko-
KIRJOITTAKAA ALLE UUSI
OSOITTEENNE JA POSTITTA-

herra Matti Vironmäeltä, puh.

KAA MEILLE ENSI TILASSA. 631 285.

NIMI

UUSI LÄHIOSOITE

UUSI POSTITOIMIPAIKKA
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inkeriläisten viesti

TOIMITUS : Majavatie II D 44, 00800 Helsinki 80
Päälolmlltaja:
MalU Vironmäki, puh. 831 285
Toimilussihleerl:
Pirkko Huurto, puh. 783 391

KONTTORI: Inkerlkoli, Karjalatalo, Käpylahkuja I,

00610 Helsinki 81
Puh. 793 798
Auki maanantaisin klo 17—19

TILAUSMAKSUT:

TILAUSHINTA: mk 12,— vsk. kollmaassa, Ruotsissa 15 kr.

ILMOITUSHINNAT: I/I sivu mk 200,—
1/2 » » 120,—
1/4 » » 70,—
Kuollnllmoltuksel 30,—
Kiitos- ym. ilm. 20,

—

Kuva Ilmoituksessa 30,

—

Armas Paakkonen
Tingsgatan 4 B
50253 BORAS Puh. 033/101 850
Postisiirtotili n:o 826047-5

Hannu Vironmäki
Tehtaankalu 5 E 43, 00140 Helsinki 14

Puh. 882 888
PosUsllrtoIIll n:o 418808-9

Lehti Ilmestyy kerran kuukaudessa

Kustantaja ja Julkaisija:

INKERILÄISTEN YHDISTYS R.Y.

KANSIKUVA KERTOO: Mölndalln kirkko on avannul ovensa juhannus-
päivän juhlajumalanpalvelukseen saapuville vie-

raille. Valok. A. Luoma.



Mikä tästä lapsesta tulee?

Luuk. 1:57— 66

Juhannussaarna Mölndalln kirkossa

21. 6. 1975 klo 8.00.

Hyväl juhlavieraal. Tämä lukemani
juhannuspäivän saarnaleksti johdattaa

meidäl Sakarian ja Elisabetin pappi-

laan, johon syntyy poikalapsi. Tämän
lapsen synlymää oli hartaasti odolellu,

sillä hän oli toivo Itu rukousten lapsi.

Enkeli Gahriel oli ennustanut Saka-

riaalle jo ennen lapsen synlymää näin:

»Sinun rukouksesi on kuullu ja vaimosi

Elisabel on synnyllävä sinulle pojan ja

sinun on anneltava hänelle nimi Johan-

nes. Ja hän on oleva sinulle iloksi ja

riemuksi ja monel iloitseva! hänen syn-

tymisestään. Sillä hän on oleva suuri

Herran edessä, viiniä ja väkijuomaa
hän ei juo ja hän on oleva täytetty Py-
hällä Hengellä hamasta äitinsä kohdus-

ta. Ja hän kääntää monta Israeelin lap-

sista Herran, heidän Jumalansa tykö.

Ja käy Vapahtajan edellä Eliaan hen-
gessä. Luuk. 1: 13— 17.

Harvalla kodilla on ollut sellaista iloa

lapsestansa kuin vanhalla Sakariaalla

ja Elisabetilla oli. Pitkällä ja toivotto-

malta näyttäneen odotuksen jälkeen he
olivat vanhuutensa iloksi saaneet pojan,

jolle he enkelin käskystä antoivat ni-

men Johannes.

Koko Juudean vuorimaassa puhuttiin

Sakarian kodin ihmeestä ja kaikki, jot-

ka siitä kuulivat, sanoivat: »Mitähän

tästä lapsesta tulee, sillä Herra on hä-

nen kanssansa.»

Me tiedämme, mitä Johanneksesta
tuli. Hänestä tuli peloton erämaan
saarnaaja, jonka vyötäisillä oli nahka-
vyö ja ruokanaan heinäsirkat ja metsä-
hunaja. Hän ei pelännyt totuuden sa-

nomista edes maan ensimmäiselle mie-
helle kuningas Herodekselle, kun näki
hänen rikkovan kuudelta käskyä.

Johanneksen kansansuosio oli hyvin
lyhytaikaista, sillä ihmiset tahtoivat

vain helken iloitella hänen loisteessaan.

Nopeasti he häneen kyllästyivät ja pian

oli Johanneksella edessään vankllyrmä
ja väkivaltainen kuolema. Ei siinä ollut

aiheita menestyvän ihmisen elämän-
uralle, mutta hän oli suuri Herran edes-

sä. Jumalan suunnitelma hänen koh-
dallaan pääsi toteutumaan.

Hänestä tuli Vapahtajan edelläkävijä

ja tienraivaaja.

»Mikähän tästä lapsesta tulee?» on
kysymys, joka tänäänkin askarruttaa

monien äitien ja isien ajatuksia niin

täällä kuin kaikkialla maailmassa. Mitä
tulee nousevasta polvesta, kyselevät

opettajat kouluissa ja kasvattajat kaik-

kialla, sillä jokaisessa lapsessa piilee

monien mahdollisuuksien salaisuus.

Lapsen syntyessä ei kukaan osaa sa-

noa, mitä hänestä tulee. Äidit ja isät,



kummit {a sukulaiset odottavat, että

tapsen etämästä tutisi parempi {a valot-

sampi kuin heidän omastansa {a että

heittä otisi iloa hänestä. Liekö maait-

massa toista paikkaa, missä herkemmin
{a kauniimmin unelmoidaan kuin tap-

sen kehdon äärettä?

Mutta yteensä voidaan surutta todeta,

että harvat lapset täyttävät ne odotuk-

set, mitä vanhemmat ovat toivoneet.

Parhaassa tapauksessa toteutuu eräitä

toiveita, toiset lakastuvat, tlon asemes-
ta koetaan kovin usein murhetta. Har-
valta kodilla on ollut settaista itoa tap-

sestansa kuin Sakariaalla {a Etisabetilla

otL

Lapsen ensimmäisenä opetta{ana on
kodin henki {a vanhempien esimerkki.

Äidin {a isän suhtautuminen oikeaan {a

väärään määräävät usein tapsen tutevia

ratkaisu{a. Kotoa saadut käsitykset

tuovat pysyvän perustuksen tapsen

myöhemmälle etämäite. Tämä asettaa

kasvattatat vakavien vetvoitusten

eteen. Isien, äitien {a kaikkien kasvat-

tajien on hyvä tehdä itselleen tämä ky-

symys: »Millaista esimerkkiä näytän
lapsitle ja nuorisolle omassa ympäris-
tössäni?»

Toinen hyvin tärkeä kasvattaja tap-

sen etämässä on se ystävä- ja toveri-

piiri, mihin iapsi ja nuori joutuu mu-
kaan. Toisinaan tuntuu sittä, että tove-

ripiirin vaikutus on vietäkin voimak-
kaampi kuin kodin antama perintö.

Tuttu on sanonta: »Sano minulle, mit-

taisessa seurassa kutjet, niin minä sa-

non sinutte, mittainen oiet.» Tästä

syystä täytyy hyvin tarkkaan har-

kita ja valita vasta sen jälkeen itsel-

leen ystäväpiiri. Siliä tunnettu sanan-

laskukin sanoo: »Seura tekee kaltai-

sekseen.» »Huono seura turmelee hyvät

tavat.» Näin on asianlaita varsinkin

nuoren ihmisen kohdalla, jolle ei vielä

ole ehtinyt muodostua omakohtaista

vakaumusta ja joka sentähden on alt-

tiimpi ulkopuolisille vaikuteilla, kuin

vanhemmat.

Kolmas hyvin voimakas kasvattaja

ihmiselämässä on ajan henki. Se mää-

rää enemmän kuin tuuliaankaan etä-

tnäämme {a käyttäytymistämme. Var-

sinkin läpsitte {a nuorisolle uskotellaan

hetposti, että täydellinen vapaus {a onni

saavutetaan vasta sitten, kun hytkääm-
me Jumalan kymmenen käskyä. Silloin

unohdetaan setvi {a ykstnkertainen

Raamatun opetus: »Jokainen, {oka te-

kee syntiä on synnin or{a.» Kuvitellun

vapauden siiasta ihmisestä tulee synnin
sitoma petokas, rauhaton {a kaikkeen
tyytymätön. Hänen kuotematon sie-

tunsa huutaa vapautusta, sovitusta, an-

teeksiantamusta {a rauhaa eikä tyynny
ennenkuin saa rauhan Vapahta{an ni-

messä ja kalliissa sovintoveressä. Län-
simaisen kirkon suurin opetta{a, kirk-

koisä Augustinus on ilmaissut tämän
asian näin: »Sinä, Herra, otet tuonut

meidät etämään yhteydessäsi {a sydä-

memme on tevoton, kunnes se töytää

ievon sinussa.»

Me tnkerin suomataiset tiedämme
varsin hyvin, mitä seuraa, kun tuovum-
me Jumatasta {a hänen sanastaan.

Muistakaamme aikaa muutamaa vuosi-

kymmentä sitten, t°ttoin Inkerinmaan
kauniit kirkon suljettiin, Jumala ikään-

kuin erotettiin virastaan, kirkotlinen

toiminta toppui. Mutta mikä oti tästä

seurauksena? —
Vainot tulivat tuvatun onnen ja va-

pauden sijasta kovina ja musertavina.

Inkerin kansa työtiin hajatte jopa niin,

että saman suvun jäseniä saattaa tällä

hetkellä asua viidessä — kuudessakin

maassa. Moni jäähyväinen oli ikuinen.

Murheelltsinta oli kuitenkin se, että

lapset, kansakunnan toivo, saivat kou-

lussa opetusta, että Jumalaa ei ole. Tä-
ten riistettiin lapsilta elämän leipä, lap-

sen usko Jumalaan ja Vapahtajaan.

Sitten tuli sota. Te vanhempi polvi

ja keski-ikäiset tiedätte, mitä sota to-

della on. Te tiedätte, mitä on lento-

pommitus, mitä sotapakolaisuus, mitä

väestönsiirto ja lopulla mierontie.

Mutia, me kestimme kaiken tämän
Jumalan ja suomalaisen sitkeyden

avulla. Kun tuulet ja myrskyt kävivät

ylitsemme, me työnsimme juuremme
jatkuu sivulle tS



Ruotsin inkeriläisten

28, kesäjuhlat Mölndalissa

Aurinkoinen hellesää toivotti Ruot-
sista ja Suomesta saapuneet juhlavie-

raat tervetulleiksi Mölndaliin Ruotsin

inkeriläisten järjestämiin juhannus-
juhliin. Heleänä soi suvivirsi juhannus-
koivuin koristetussa Fässbergskolanin

juhlasalissa aattoillan avajaistilaisuu-

dessa 20. 6.

Jo ennen varsinaisen juhlan alkua oli

pidetty lSK:n kokous Fässbergskola-

nilla, joka oli valittu kolmipäiväisten

juhlien päänäyttämöksi. Aiemmin ilta-

päivällä oli pidetty myös Seurakunta-
kotisäätiön kokous samassa paikassa.

Avajaistilaisuus, jonka oli määrä al-

kaa juhannusaattona klo 18.00, pääsi

alkamaan vasta tuntia myöhemmin,
sillä huomatessaan suomalaisvieraiden

aikataulun kireyden ruotsalaiset isän-

nät siirsivät kohteliaasti alkamisaikaa.

Pitkästä matkasta huolimatta — sijait-

seehan Mölndal aivan Ruotsin länsi-

rannikolla ja matka halki Götanmaan
on kuutisensataa kilometriä — oli Suo-
mesta mukaan uskaltautunut kaksi lä-

hes täyttä linja-autollista juhlavieraita,

eli 80 henkeä.

Kun Suvivirren kaiku oli lakannut
kuulumasta oli puheiden vuoro. Paikal-

listen isäntien edustajana Antti Tervo
toivotti juhlavieraat läheltä ja kaukaa
tervetulleiksi. Sen jälkeen lausui ISK:n
tervehdyksen Aleksanteri Halttunen
örebrosta. Samassa yhteydessä hän...

luki inkeriläisten ystävän pastori

Shuuyan kirjeen, joka toi terveiset

Kristofer Shuuyalta ja hänen perheel-

tään Lounais-Afrikasta. Shuuyan kirje

julkaistaan toisaalla tässä lehdessä.

Turun inkeriläisten tervehdyksen esitti

pastori Vilho Mustonen. Rovasti Aatami
Kuortti toi terveiset kaikilta Suomen
inkeriläisiltä yhteensä. Mieltä lämmit-
tävässä ja hauskan leppoisassa puhees-
saan hän muisteli mm. tapahtumia 45

vuotta takaperin, jolloin hän itse tuli

Suomen maaperälle. Helsingin paikal-

lisosaston tervehdyksen esitti Yrjö
Korkkinen; hänen jälkeensä toi yli-

opettaja Eero Rautajoki terveiset Tam-
pereelta lausuen syvän pahoittelunsa,

että sikäläinen paikallisosaston toi-

minta on vaarassa kokonaan tyrehtyä.

Yliopettaja Rautajoki jakoi osastonsa

puolesta kunniapalkinnot opettaja Ar-
mas Paakkoselle — tämä itse ei ollut

tilaisuudessa läsnä, vaan plaketin pe-

rille toimittaminen uskottiin hänen
veljelleen — ISKrn puheenjohtajalle

Alfred Saklantille Jönköpingistä sekä
inkeriläisten ruotsalaiselle ystävälle,

lSK:n kunniapuheenjohtajalle, kapteeni
Uuno Hammarströmille.

Avajaistilaisuuden päätti pastori Ju-

hani Rantanen toivottaen vieraille rat-

toisaa kokkoiltaa Hoväsin Skeppargär-
denlssa.

Juhannuspäivä valkeni yhtä aurin-

koisena kuin aattokin, ja virkein mielin

kokoontuivat vieraat Mölndalin kirkos-

sa jo kello kahdeksalta alkavaan juhla-

jumalanpalvelukseen. Jumalanpalve-
luksessa toimi liturgina pastori Juhani
Rantanen; turkulainen pastori Vilho
Muslonen luki Johannes Kastajan päi-

vän saarnatekstin. Jumalanpalveluk-
sessa avustt Mölnlycken kuoro, joka jo

avajaistilaisuudessa oli ilahduttanut

.vieraita kauniilla laulullaan Kaisu
Leitzingerin johdolla. Kirkossa oli vä-
keä arviolta kolmisensataa henkeä, var-

haisesta aamuhetkesta huolimatta.

Juhlajumalanpalveluksen päätyttyä
seurasivat perinteelliset urheilukilpai-

lut Kvambyvallenin urheilukentällä.

Pastori Vilho Kurujoen pidettyä kent-

tähartauden oli vuorossa useiden eri

ikäsarjojen juoksukilpailut sekä jalka-

pallo-ottelu. Katsomossa ja kentän lai-

tamilla oli yleisöllä tilaisuus tuttavuu-



den tekoon ja vanhojen tuttujen ja

ystävien tapaamiseen samalla kun seu-

rattiin vunukoiden tiimellystä kentällä

ja osoitettiin aplodein heille suosiota.

Ensikertalainen saattoi ihmetellä näl-

den urheilukisojen merkitystä, vaikka

ne tosin kuuluivat perinteisiin. Alusta

saakka mukana ollut esitti selvät pe-

rustelut: Täällä oli vanhemmalla väel-

lä tilaisuus vapaamuotoiseen seuruste-

luun ja mielipiteiden vaihtoon, tutta-

vien tapaamiseen ja uusien tuttavuuk-

sien luomiseen, mikä tuskin on mahdol-
lista minkäänlaisessa varta vasten jär-

jestetyssä kahvitilaisuudessa. Urheilu

on lisäksi keioo, joka varmimmin ko-

koaa nuoret yhteen näihin inkeriläisten

tilaisuuksiin.

Urheilukilpailujen jälkeen vieraiUa

oli mahdollisuus ruokailla Mollan työ-

väentalolla. Samassa talossa pidettiin

myös juhlaseurat, joissa puhujina kuul-

tiin mm. Aatami Kuorttia ja Vilho

Mustosta Suomesta, sekä Pekka Ahosta.

Virrenveisuun ohella kuultiin jälleen

kuoron esityksiä.

Kesäjuhlien kohokohdaksi, jos niin

voisi sanoa, muodostui kansallinen ilta,

jota vietettiin Fässbersklonin salissa.

Sen aloitti Mölnlycken kuoro laulamal-

la kalevalaisen vieraan tervehdyksen

Yllä: Mölndalin kirkko seisoo korkealla
mäellä niin vehmaan pulslon katveessa, eitä
vain sen kellotorni näkyy ohikulkijan sil-

miin. Aukeaman valok. A* Luoma.

Alla: Kvarnbyvallenln urheilukenllfl. —
Saloissa Ruotsin ja Inkerin lipui; taustalla

näkyy Mölndalin kirkon torni.



»Paratiisipuu»
Mölian työ-
väentalon
ravintolan
edessä. Puun
maahan taakka
taipuvat oksat
muodostivat
hauskan aurin-

)oka antoi mai-
nion suojan
paahtavassa
helteessä
virvokkeitaan
nauttivalle
juhlavieras-
joukolle.

Kamana l knhnlluknhnl. Sen jälkeen

seuranneen tervehdyspuheen ptti Vtclnr

Minfnrs, yksi paikallisista juhlaisän-

nisti. Kun kunro helisytti ilmnille Si-

heliuksen Finlandian ja laulun »Knti-

seudulle», nti jäykinkin mieli jn viri-

tetty juhlatunnelmaan.

Heimntunnetta nll nmiaan knhnlta-

maan kapteeni Hammarslrdmin juhla-

puhe, jnka pidettiin niin erinnmaisella

sunmen kielellä — hunlimatta siilä,

että kapleent Hammarslröm nn synty-

perättään runtsatainen — ellei se vnt-

nul jättää ketään kylmäksi. Puheessaan
kapteeni Hammarslröm sanni mm.
itnitsevansa stilä, että nyttemmin nn
Runtsissa asuvan sunmataisväeslön

ntnihin ja nngetmiin alettu kiinnittää

entistä enemmän hunmiota. On mm.
esiletty vatlinpäiville hyväksyttäväksi
asetus, eitä esim. valtion vtrknihin ha-

keutuvilla vaadittaisiin ruotsin lisäksi

myös sunmen kielen taitoa. Tähän
saakka nn tällainen asetus nllul vni-

massa vain Pnhjnis-Runtsissa Nnrrbnl-
lenin läänissä. Nyt se nn esiletty hy-
väksyttäväksi knskemaan knkn Runtsia,

siltä nnhan sunmenkielisen väestön
nsuus maassa varsin huomattava. Haus-
katta tavalla luonnehti kapteeni Ham-

marström sympatinilaan myös Runtsin
inkeriläisiä knhlaan. Hän sannl tunte-

vansa itsensä inkeriläisten isäksi. Pu-
heessaan hän tähdensi lisäksi sitä yh-
teenkuuluvuutta, jnla runtsalaisilla ja

sunmalaisilla nn yleensä syytä tuntea.

»Meillä nn ainakin yksi yhteinen asia:

me kaikki kuulumme Pnhjnlaan», lau-

sui hän puheensa Inpuksi.

Kuin täydennyksenä kapteeni Ham-
marstriimin puheeseen saaliin seuraa-

vana nhjelmassa kuutta pienen tyttö-

sen, Lishel Mnntosen taulua, jnla hän
itse säesli piannlla. Vniliin taas kerran
tndela, että ainakaan musiikki ei tunne
rajnja: vaikka Lisbet-tytlnnen tautnt-

kra runtsiksi, sat hän varmaan kaikilla

illan innnsluneimmal ja hartaimmat
aptodil toistavasta esityksestään.

Myiis kansallisessa illassa jaettiin

kunniakirjnja. Tällä kertaa ne njennel-

liin Turun paikallisosaston puheenjnhta-
jalle, pastori V. Muslnselle sekä Inkeri-

täisien Viestin mnntvuntisette toimitus-

sihteerille Pirkkn Huurrntte inkeriläis-

ien hyväksi sunrilelusta uhrautuvasta
tynslä. Jälkimmäinen ei tnsin nllul itse

tilaisuudessa läsnä, jnien diptnmin nlli

vastaan hänen edustajanaan Viestin vt.

jatkuu sivulle 12



Niin kulkee \

Teppo Samoojan täyttäessä 85 vuoti

Solkikotvu vatkokylki, viherhelma heletmmlttääo,

puu taulujeo Inkerio, puu runojeo Iokerio

kaartuu ylte vaohao kivlklrkoo pytväspäädyo —
ylle klrkoo Skuoritsao.

Onneo päivä Isä-Juhanalle, kipeäo oooeo päivä älU-Anoalte:

kesää kuttapolka kantaa käsissään.

Lehmus vlherhattu, tehvähuivlssaao vilvoittaa

puistot Nevao kaupuogio, kiviset rannat,

puu runollijao koulukaupunglo Edlt Södergranio,

•Rakastan raotamuuris tukevuutta

ja miettiväin ja kuuttomato

sun ölttes kummaa kuulakkuutta ...»

Oooen päivä Isä-Kaartolle, kipeäo onneo päivä äItl-Olgatle:

kesää kuttatyttö kaotaa käslssääo.

NIIN KULKEE VTRRAT KOHTALON
Tie ouoret kerhooo Inkerio

vie kummanklo:
oo poika Teppo — Taimi tyttö oo.

•Valo yksi oöyrä, harras toivomus

oo Inkerillä Suomi-ättiin oähden:

ettei se tuopuls suruntapsestaan,

ei unohtaisi sttä rajao tähden.*

Ei unohtaneet toki! Suomeeo mukaoaao
olivat tuooeet muistot, heogeo tapsuusmaao,

vaohempleosa rakkaan ruoonmaan,

seo ttoo, suruo tuooeet tuttessaao.

Niin päätyi polku Auran rantamille,

mältle vanhao ruookaupuogio.

Myös sletlä lehmus suojao antaa kulkeville

ja vilkkuu kolvunkylkl Iokerio.

Sot nlideo huminassa savet Iapsuusmattta

ja ouoruusvuosilta ah! oooekkailta.

Ja llsäsolnouo siihen aotavat

myös Kaarto-isäo Muurtao aukeat.

Se heogeo lainaa Turun kotilnklo:

rakeotaa tunnoin, sanoin, värein, muodolo, sävelin.



rrat kohtalon
i. 5. — Taimin 84 vaotta 29. 5. 1975

Yleni perhe. Kasvni. Kasvni piiri ysiäväin.

Elämän täytti nnni, täyiti buniei.

Niin paijnn tebUin Itse ennäitäin —
jäi lasien iehtäväksl inisei puniei.

Ja iapsei kutsun kuuiiuansa vastasivai

ja kukin elämänsä arvan iunasiivai.

Kodissa eil iauiu laajan Inkerin

ja vereni runn Nevan kaupungin.

Vanhemmat iuniti: Hia facieil

Ei Ula fecii, pueila nnsira bellissima.

LUODE JA VUOKSI
SYDÄNJUURET
URALIN JA ATLANTIN VÄLILTÄ
»Kallill nn laulujen lunnaat.» Ne kuka maksaa?
Laulaja. Kali myöskin sydän äidin, isän.

Hlmertää knivun varsi vaikea, bunjuvai riivai, iehii iepaiiaa.

Syvälle uuriunui nn runkn lehmuksen, sunjeiien njeniuvat nksai

yiie maan, iuubea iebvisiö sun sunjan varjnssaan.

VUODET ON VIERINEET.
Pitkä elämä.

punlikymmeniä yhdeksällä vuniia,

lyön, eiämänusknn, eiämänvniman vunita, jnita nyi ilta-aurinko

kauniisti kultaa.

MITÄ ON ELÄMÄ OLLUT?
Unelmien uiua? Tniveiiien iuhkaa? Täyiiymystä, pettymystä? Iloja,

suruja?

Tätä kaikkea kysyn. Te vastaaiie — ei sanoin, vaan elämällänne:

Kaikkea siiäkin. Kuiienkin rikasta iämä eiämä,

tämä valvankaunis, buolenlämmin, rakkaudenluja elämä.

Elämisen arvoinen.

Tämä elämä, joka täysissään jaikuu . .

.

Sampo Haabiela.



RUOTSIN PUOLELTA

Johannes Pylsyn

muistolle

* 20. 9. 1924 — f 27. 5. 1975

Syntynyt Venloen seurakunnassa, Knr-

kanmäen kylässä. Viimeiset 26 vuntta asui

ja työskenteli Jönköplnglssä, Munks(ö

Oy:n palveluksessa.

13. 6. knkoontul runsaslukuinen nmalsten,

sukulaisten la ystävien lnukkn saattamaan

vainalaa viimeiselle matkalle.

Ruumiinsiunauksen toimitti pastori V.

Kurulnki, Skngskapettet, Jönköplng.

Jnbannes Pylsy nlll ahkerasti nsaa heimo-

tnlmlntaan la nU L Viestin paikallisena

asiamiehenä. Tämän lohdusta muistotilai-

suudessa koottiin lahja Inkeriläisten Vies-

tin tukemiseksi. (406:60).

Lähinnä suremaan läiväl äiti, punliso,

lapset la lastenlapset

Ei maallinen apu auttanut,

luli Jeesus auttala parhain.

Hän nouti Isän väsyneen,

sinne laivahan yrttitarhaan.

TERVEHDYS
LOUNAIS-AFRIKASTA

Rakkaal ystäväl Inkeriläiset.

Te oleile vielä mielessämme. Me
muistamme teitä kiitollisuudella. Monel
vuodel takaperin oli meille hyvin haus-

ka Mustua leihin. Sillä tällä tavalla

me olemme saaneel itsellemme paljon

ystäviä teidän heimostanne. Kaikkival-

tias Jumala johdattakoon inkeriläishei-

moa. Olkoon Jumala la Hänen siunauk-

sensa läsnä inkeriläistalvrjuhlilla.

Hyväl ystäväl: läällä kaukana Afri-

kassa sydämemme oval lodella färkyl-
lyneitä yslävien Väinö Häyhäsen ja

Väinö Kekin kuolemasta. He olival ih-

meellisesti hyviä ystäviämme.

Meistä tuntuu, eitä he olival myös
Inkeriläisten hyviä, uskollisia ja luotta-

via Johtajia. He ovat antaneet itsensä

kokonaan lämän heimon palvelukseen.

Lohduttakoon Jumala heidän puoliso-
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LEIRIKUTSU
Kesä oo tuttut. Mooet vaohukset (a tapset kysetevät tuleekohao kesätetri

täoä kesäoä.

Voimme vastata — kyttä tutee. Leirit pidetääo tokerin-kerhoo kesämökittä

Krakeredissa, BoraVissa.

Vanhasten teiri oo 29/7—3/8 t975 vätiseoä aikaoa. Leirio (ohtafaksi oo

pyydetty rovasti Karaokoa. Leirimaksuksi tutee 75 kruuoua koko afatta.

Lasten teiri oo 3/8—9/8 t975 väliseoä aikaoa. Lasteo ikära{a oo 6 v.

—

t6 v. Leiriotohtafaksi oo tupautuout tapsitte oiio tutuksi tultut Martta Pappi-

oeo. Leirimaksu oo 75 kr tasta kohti koko afatta, (os samasta perheestä tutee

kaksi tai eoemmäo, oiio maksu oo 70 kr tapsesta.

Leirieo emäooäksi otemme saaoeet Helmi Korpetaiseo-

Leiritte itmoittautumioeo:

Hetmi Korpetaioeo

Blomstergäogeo t2, 50249 Bor&s

Puh. 033/t55 322.

Toivomme ruosasta osaoottoa.

TERVETULOA!

INKERIN KERHO, Boris.

(aao ta omaisia, samoio kuin koko in- taista Zambiassa maastamme. Kansa
keritäisheimoa. kaipaa vapautusta {a ttsenäisyytti. Ru-

Hyvät ystävät, älkää petjätkö sillä koitkaa maamme puotesta. Me uskom-

meille oo syotynyt Vapahtata ja Petas- me oiio, että Kaikkivaltias Jumala ptan

tata toka oo Kristus Herra. Häo oo tur- muuttaa maamme tilaoteen. Häo toki

vanune. °° meidäo kaosamme Isä.

Me otemme terveioä. Lapset varttu- Hyvät ystävät; otkooo tämä alkava

vat Mekio vaoheoemme. Meillä oo vuosi 1975 teille kaikille aineellisesti ta

oyt kesä alkamassa. Aurinkoa oo heogettisesti onnivuodeksi.

täällä ruosaasti Elämä oo täällä vii-
Sydämettiset terveiset teille kaikille

kas. Mutta poliittisesti tilaooe ja elämä
oo parhaillaao raskasta. Varmasti olet-

te tukeneet tehdistä tämän maan tUao- S h u u y a

teestä. Meillä on o. 3.000—5.000 pako- Anna Kristof ja lapset.



HYVÄSTIT VELJELLE, JOKA LÄHTI.

Hovioikeuden Neuvos Robert Rainio Turusta.

Kun kättäs puristin, ta sanoin: »Näkemiin!»
en tiennyt, arvannut, ett' seuranas

to oli sittoin Suuri Noutajas . .

.

Sa olit, heimoveli, rakas meille

ta kannoit kortes samaan kekohon,
näin osattistuin tatoon tekohon.

Ja muisto matkastasi, seurastasi

on t^änyt meitte perinnöksi tälleen,

kuin myöskin usko: tavatahan {alleen!

Aapo Iho.

toimitussihteeri. Niin ikän ojennettiin

kunniakirja Antti Tervotte Göteborgis-

ta, Fotke Datheckitte, Juho Hirvosette

örehrosta, Juho Kempille Eskilstunasta

sekä Eero Pitkäselle. Kunniakirjat ja-

koi ISK:n puheenjohtaja Alfred Sak-

kaotti avustajanaan Uuno Hammar-
ström.

Juhtapuheiden jälkeen oli kevyem-
män ohjelman vuoro. Antti Tervo tukt

hauskan tarinan Isännän kosioretkestä,

ja yhdessä tautettiin kuoron avustama-
na kaikilte tuttuja tautuja.

Tauon aikana nautittiin virvokkeita

ja rupatettiin muuten vain. Silloin oti

myös aikaa tutustua koutun eteisautaan

järjestettyyn taidenäyttetyyn, jossa oti

esillä t8 työtä mm. Tuutarissa Inkerin-

maatta syntyneellä Alina Kekkosetta.

Kansatlisen ittan toppupuoten ohjeJ-

ma atoltettiin jälleen tautulla, minkä
jatkeen puheenvuoron käytti Tampe-
reen paikallisosaston puheenjohtaja
Eero Rautajoki. Opettaja Rautajoki

esitti jäJJeen vetoomuksen nuorem-
malJe poJveJJe inkeriJäisen heimoperin-

teen tallentamisen ja säiJyttämisen puo-

testa. Vaikka hän itse on inkeritäinen

vain vaimonsa kautta, on hän jo vuosia

toiminut Tampereen paikatlisosastossa

tevittäen inkeritietoutta ja keräten

heimoperinnettä. Hän on tehnyt oma-
kohtaisiakin tutkimuksia esim. inkeri-

täisistä häätavoista. Hänen tutkimus-
tensa tutoksia on julkaistu aikaisemmin
mm. Inkeriläisten Viestissä.

Ohjelman toppupuoti oli nauruher-
moja kutkuttava. A. Tervo ja V. Jakdat
esittivät hauskan hupaitun »Oppitunti».

Etävästi toi mieteen matataäänisen
Martene Dietrichin Victor Minfors, joka

esitti illan »primadonnaa». Kukapa olisi

uskonut, että hän esiintyi ensi kertaa

estradilla tättaisissa tehtävissä. Myö-
hemmin hän kertoi, että hänen tähes

ex tempore -esityksensä johtui siitä,

että odotetun Helsingin tanhujouk-
kueen esitys jäi pois ohjelmasta. Kan-
satlisen illan päätteeksi lautettiin yh-

dessä A. Kuninkaan säestämänä ja

kuoroo johdatuksella. Lopuksi perin-

teen mukainen Inkerin hymni: Nouse
Inkeri.

jatkuu sivutie t4
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Yliopettaja
Eero RautajaM
puhut kansatU-
sessa Ulassa
Inkerin
heimolle sen
perinteiden
taitentömisen
tärkeydestä Ja
ajankohtai-
suudesta.

Nuori pianisti

Lisbet Monto-
nen soittimensa
ääressä. Votote.

A. Luoma.



Jatkoa sivulta 12.

Sunnuntaina, joka oli kesäjuhlien päät-

täjäispäivä, kutsuivat Mölndalin kirkon

kellol iuhlakansan ehloollisiumalan-

palvelukseen i alleen kello kahdeksalla

aamulla. Kirkko oli nytkin melkein
täynnä. Jumalanpalveluksessa saarnasi

tällä kertaa kirkkoherra Aatami Kuort-
ti. Liturgina loimi Pekka Ahonen, ia

Mölnlycken kuoro avusti iälleen urku-

lehteriltä.

Ehtoollisjumalanpalveluksen jälkeen

olival ohielmassa vielä päältäiäisseural

Mollan työväentalolla, mutta suoma-
laisvieraiden oh' ennen sitä lausuttava

jäähyväiset ja lähdettävä paluumat-
kalle kohti Norläljeä, josta autolautan

oli määrä lähteä klo 22.00 samana Ilta-

na. Juhlaväki kokoontui Fässbergsko-

lanin pihalle, joka oli lähellä sekä kirk-

koa että Mollan työväentaloa. Jäähy-
väishelkessä oli yhä juhlan tuntua, kun
Mölnlycken kansallispukuinen kuoro
viritti laulun suomalaisvieraille. Itses-

tään tuli osanottajan mieleen: on taa-

sen vietetty juhlahetki . .

.

Kun opettaja Rautajoki lausui vielä

kerran kiiloksel juhlien isännille erit-

täin onnistuneista juhlien järjestetyistä

ja korkeatasoisesta ohjelmasta, hurah-
tivat suomalaisbusslt liikkeelle. Koti-

matkalla kertautui monesti kirkko-

herra Aatami Kuortin jo tullessa opet-

tama Jaulu: »Paljon kiitoksia, paljon

kiitoksia ...»

Kotikylän muistolle

Kotikyläni kaunis, olil kylistä sä parhain.

Slnul olen tuntenut to lapsuudesta varhain.

Peltosi mä tunsin la metsot, loka lehdon,

olethan sä suonut mulle lapsuuteni kehdon.

Tulluia oli mulle niityt sekä aitat

Kaikkialta muistan polkuslkin kaidat.

Muistan kalkki kummut, kukkulat ja notkot

Metsistäsi liesin pienimmätkin rotkot.

Tultula oli kaikki talot, sekä matalatkin

majat

Riihet sekä saunat, kaikenlaiset vajat.

Kuopikkaisel kylätiet ne oli mulle armaat
Niille vertola el vedä valtatietkään parhaat.

Ihmisetkin kaikki oli mielesiänl rakkaat

Nuoret sekä vanhat, hapslpälset harmaat.

Heitä aina muistan, vaikka minne kulien

Heidät kautta aikain muistoihini sulien.

Kun petäjiköt kesäilloin hiljaa humlnol

Karjaokeliol kilkatti Ja lintuln laulu soi

Se riemua toi rintahan Ja viihdytystä aina

Se poisti kalkki murehel Jos mitkä mieltä

paino.

Kokkotuletkin ne siellä Iloisesti räiski,

Kaikki Ihmisetkin arkihuolet väisti.

Mulslnissanl, kntlkylä, säilyvä oot aina,

Jos mä elän nnnessa tai huolten taakka

painaa.

Tähtösenä elnntieliä tahdnn sua muistaa.

Katkerimman kaipauksen muistnslkin

Suomesta saapuneiden juhlavierai-

den paluumatka halki Gotanmaan
NortäJjeen sujui heJteisestä säästä ja

lievästä matkaväsymyksestä huolimatta

iJoisen tunnelman vallitessa. Matkaa
juhlisti vielä poikkeaminen örebrossa

Ruotsin inkeriläisten muistomerkillä.

Se oli elämys ainakin ensi kertaa mat-

kassa olleelle. Joku matkaseurueesta

Jaski muistomerkille edellisessä pysäh-

dyspaikassa poimimansa iuonnonkuk-
kavihkon. Aatami Kuortin johdoiia

iaulettiin muutama hengellinen iaulu

ja inkeriläisen Martti Rautasen virsi

Kirkkautta kobti kulje ...

Alnn Pönnlö.

Pitkin matkaa Suomen puoJella pois-

tui busseista juhJavieraita ja jäähyväi-

siksi kaikui joka kerran: »PaJjon kii-

toksia, paJjon kiitoksia . . .» Viimeisen

kerran se kaikui vähän ennen pysäh-

dystä Helsingin linja-autoasemalla. Ei

oJJut toki aihetta unohtaa kuJjettajiam-

me, jotka olivat saaneet monta päivää

työskennellä vaippaasti toisten juh-

liessa ja jotka nyt toivat matkalaiset

onnellisesti taas takaisin kotiin.

A. L.

14



AJANKOHTAISIA ILMOITUKSIA

LAHJOITUS INKERILÄISTEN

Johannes Pylsyn poismenon Johdosta pi-

detyssä muistotilaisuudessa Jönkfiptagissa

oo kooiiu rahalahja Inkeriläisten Viestin

lukemiseksi.

406.60 kr eli 357,39 mk.

Viesti kiittää tuesta.

Rahasumma on suuruudeltaan

Hyvät lukijamme

Jos Teillä oo aikaisemmin toimitukseen

lähettSmi&ooe kirjoituksia, valokuvia ym.

julkaistavaksi tarkoitettua materiaalia,

Jonka haluaisitte saada takaisin, pyydämme
Teitä ystävällisesti ilmoittamaan osoitteenne

tolmliukseeo lal vt. toimitussihteerille edel-

lisissä numeroissa ilmolietluun osoitteeseen.

Toivomme Teidän myös edelleen muista-

van lehteämme muistelmin, valokuvin jne.

Haiutessanne valokuvanne takalaio olisi

varminta kirjoittaa nimenne Ja osoitteenne

kuvao taakse, josta se olisi helpoimmin löy-

dettävissä

Hyvää loppukesää Teille kalklllel

VIESTIN TOIMITUS.

Jatkoa sivulta 4.

yhä syvemmälle Jumalan sanan ian-

kaikkisiin totuuksJin ja etsimme sieltä

neuvoa, Johtua ja johdatusta vaikeuk-

siimme. Varmasti monJ tuona aikana

muisti nuo tutut Saarijärven Paavon
sanat: »KoetteJee, vaan ei hylkää Her-
ra.» — Kuinka hyvä oli, että meidät oli

jo lapsuuden kodissa opetettu Jumalaan
Jurvaamaan aivan kuin tällaisia päJviä

varten. Kun jhmisapu ja neuvo petti-

vät, JumaJan sana neuvoJ, kantoi ja

ohjasi. Nyt vuosikymmeniä myöhem-
min oJemme kokoontuneet kesäjuhlil-

lemme tänne hyvinvointi Ruotsiin

muistelemaan kaikkea mennyttä, kiit-

tämään Taivaallista Isäämme kaikesta,

niin myötä- kuin vastoinkäymisistäkin

ja pyytämään hajalle lyödylle Inkerin

heimolle JumaJan siunausta ja johda-

tusta vastaisuudessa.

Jumala, me pyydämme sinun siu-

naustasi myös näille juhlille. Amen.

Vilho Mustonen.



Tilaa asiamiehiltämme

Inkeri-aiheista kirjallisuutta

Levitä Inkeri-tietoutta

Sulo Haltsonen ym.
Inkerin snomaUIsten historia 30,

—

Saini Laurlkkala
Rovasti S. J.Laorlkkalan elämäkerta 14,—

Aapo Iho
Hletajyvä, allini mnol 10.—

Helli Suominen
Mooses Pnlron elämäkerta 3,50

A. Metlälnen
Inkerin EvXnt. kirkon S50 v. muisto*

julkalsn 20.—

Inkerin seinäkarttoja 2,50

Inkerin vaakunoita 6,

—

Inkerin lippuja 4,

—

Inkerin posttmerkkejl
sarja 20,—

Adresseja 7,—
Inkeriläisten Viesti vuo-
deksi 1975 olisi syytä tila-

ta. Hinla 12,—.

Hlnnal kruunuissa vallit-

sevan kurssin mukaan.

AänUevyJä

lnkerlknoro
Nouse Inkeri ym. 7,50
Lauri Saalin
Murrejaltnja 7,50

Pääasiamlebel:

Rnotslssa Armas Paakkonen
Snomessa Hannn Vironmäki
osoilleel sivulla 2.

inkeriläisten viesti
OSOITEOSASTO
1NKER1KOTI
KAPYLANKUJA 1

00610 HELSINKI 61

PUH. 793 796, MAANANTAISIN
KLO 17 — 19.

MUUTATTEKO?
KIINNITTÄKÄÄ TÄHÄN OSOI-
TE VIIMEKSI SAAMASTANNE
INKERILÄISTEN VIESTISTÄ
KIRJOITTAKAA ALLE UUSI
OSOITTEENNE JA POSTITTA-
KAA MEILLE ENSI TILASSA.

UUSI LÄHIOSOITE

UUSI POSTITOIMIPAIKKA

testamenteilla ja lahjoituksilla

Inkeriläisten Sivistyssäatiötä.

Testamenttiasloissa voi kysyä

neuvoja päätoimittajalta, Kirkko-

herra Matti Vironmäeltä, puh.

631 285.
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inkeriläisten viesti

TOIMITUS: Koivikkotie 6. 01620 Vaolaa 62
Paälolmlllaja:
Main Viroomäki. puh. 031 285
Vt. loimi tussihleeir
Aojn Luoma, puh 092 400

KONTTORI: Iokerlkoll, Karjalalalo, Käpylänkuja I,

00010 Helsinki 01
Puh. 793 790
Auki maaoaolalsio klo 17—19

TILAUSMAKSUT:

TILAUSHINTA: mk 12,— vsk. kollmaassa, Ruolsissa 15 kr.

ILMOITUSHINNAT: I/I sivu mk 200,—
1/2 » » 120,—
1/4 » » 70,—
Kuollollmoiluksel 30,—
Klllos- ym. llm. 20,

—

Kuva Ilmoituksessa 30,

—

Annas Paakkooen
Tiogsgatan 4 B
50253 BORAS Puh. 033/101 850
Posllsilrtotili o:o 020047-5

Hannu Vlroomäkl
Tehtaaokalu 5 E 43, 00140 Helsinki 14
Puh. 602 008
PosIlsilrtotUi o:o 410008-9

Lehll Ilmestyy kerrao kuukaudessa

Kustaolaja ja julkaisija:

INKERILÄISTEN YHDISTYS R.Y.



Yliopettata

EERO RAUTAJOKI:

Inkeriläiset vai Inkerin

suomalaiset

Paljon on käyty sanasotaa siitä,

ovatko Inkerin asukkaat Inkerin suo-

mataisia vai inkeriläisiä. Kun asia pi-

täisi myös perustella {a saattaa yhtä-

läiseksi käytännöttään, otin asian esitte

puheessani Mötndalissa Ruotsissa kesä-

tuhlissanune. Puheeni {aikeen siitä

pation keskustettiin {a hum.kand. An{a
Luoma pyysi minutta kirjoitusta asiasta

Inkeritäisten Viestiin. Yleensä ottiin

asiasta samaa miettä ta minusta tuntui,

että asia antoi perustettua ajattelemi-

sen aihetta. Mutta tulkoon kuitenkin

sanotuksi, että eräs kuuttani lupasi py-
syä Inkerin suomataisena edetteen. Va-
paus kun on vatita, se suotakoon.

Voidaksemme paremmin ymmärtää
eron suomalaisuus- ja inkeritäisyys-

sanojen välittä vertaan kahta suoma-
laista kansallista väestönosaa toisiinsa.

Toinen niistä on inkeritäiset ja toinen

Skandinavian metsäsuomataiset. Inke-
ritäiset eivät Inkerissä ennen sotaa

asuessaan tienneet itsestään inkeriläls-

nimitystä käytettävän. Metsäsuomalai-
set siirtyivät viiteen silloiseen Ruotsin
maakuntaan, joista tässä käsitteten

vain Vermlantiin siirtyneitä.

* * *

Kun hämäläiset ja karjalaiset uudis-

asukkaat olivat asuttaneet Savon ja

Savoon oli muodostunut uusi heimo,
seurasi siitä aikanaan kaskimaitten top-

puminen varsinaisen Savon aJueeJta ja

kaskeaminen siirtyi Hämeen pohjois-

osiin ja ns. Keski-Suomeen aina Poh-

tanmaan asutuksen reunamille saakka.

Kaskeaminen, kaskenvit{ety (a uudis-

asutus kohtasi sitten titanteen, {ossa

kaskimaat toppuivat. Oli tuttu ekono-
miseen ta sosiaaliseen kriisiin. Saman-
aikaisesti sodat, taudit ta nälkävuodet
lisäsivät kaskimaitten tarvetta. tSOO-

tuvun toppupuotella alkoi valtava mää-
rä suomataisia siirtyä Ruotsiin, mutta
vitkkainta muutta oli t6t0- {a t620-

tuvuilla. Muuttotiike t°htui Kustaa
Vaasan atoittamasta potitiikasta, ioita

hatuttiin asuttaa erämaat ta varsinkin

rataseudut. Tätä politiikkaa t&tkoivat

sitten seuraavat vallanhattijat.

Samoihin aikoihin tiedetään myöskin
toisen kansanosan siirtyneen Suomesta
pois Inkeriin. Inkerissä oti jo entuu-
destaan kaksi vanhaa suomataista hei-

moa inkerikot ja vatjataiset. Uudis-
asukkaina mainitaan usein savotaiset

ja karjateiset eti savakot ja äyrämöiset.

Kuitenkin muuttoa on täytynyt tapah-

tua myöskin muista maamme osista:

Hämeestä, Pohjanmaatta ja ehkä muuat-
takin. Ainakin hämätäisiin viittaavat jo

tukuisat inkeritäisten sukunimetkin.

Oli melkoinen kansatllnen verenkup-
paus tuovuttaa alle 400 000 hengen asu-

kastuvustamme samoihin aikoihin väes-

töä tänteen Vermlantiin ym. Ruotsiin ja

etetään Inkeriin. Toiseen muuttoajaksi
sopit useampi vuosikymmen, mutta
varsinkin t6t0- ja t620-luku. Inkeriin

tiedetään uusia asukkaita tulleen Stol-

bovan rauhan tienoilla eli vuonna 1617.



Vermlannin metsäsunmalaisel sijnit-

luival suurmetsiin i'a rakensivat lalnnsa

ja peltonsa mäkien päälle, koska runt-

salaisel nlival vesislöien varsilla. Hei-

dän elämänsä ei nUul pelkkää päivän-

paislella. Runtsalaisten ja metsäsuoma-
laisien edul meniväl usein ristiin ja

varsinkin siUnin, kun naulinla-alueel

rajnilluival liian liiviisli luisiinsa. So-

dal ia verilyiil eiväl myöskään nlleel

lunlemaltomia.

Myöskin Inkerissä nli solia runsaasti

350 vunden aikana. Niinkuin slaavilai-

nen ympäristö katsoi karsaasti Inkerin

suomalaisia, niin myöskin runtsalainen

ympäristö lahtol ajaa elujaan enemmis-
lön ia alkuperäisen kantaväestön roo-

lillaan. Mnlempien väestöjen yhteisiä

elämänilnn pilaajia vnldaan nsoillaa

useampia.

Omana havainlnnani mainitsin jn,

eitä väeslö siirlyi Sunmesta pois suun-
nilleen samnihin aiknihin. Tninen yh-
teinen piirre nll se, eitä vaikka Venä-
jällä nli kirkkn, se nli nrlodnksinen eli

vieras suurimmalle nsalle Inkeriläisiä.

Runtsissa papisln ei myöskään hyväk-
synyl mm. sunmenkielislä Raamallua,
knska se ei sila ymmärlänyl. Kun aikni-

naan Golllund yrilli saada aikaan suo-

malaisia seurakuntia, papisto vaslusll

nillä palkknjensa pienenemisen pelos-

sa. Knlmas seikka nli kielelliset ernl ja

siitä jnhluval ymmärtämisvaikeudet.
Vieras pienempi kansanosa nn aina vie-

ras ja niin se nll Vermlannissa ja Inke-

rissäkin.

Vermlannin metsäsunmalaisel nval

hävinneet sukupuuttoon eli runtsalais-

tuneel. Heillä nli kielensä, tapansa ja

usknntonsa. Kun usknnlna ei vninul

ylläpitää Suomesta lähelelläväUä pa-

pislnlla, mukautuivat Vermlannin met-
säsunmalaisel ruotsinkieliseen kirk-

knnn, jnka nli sisällöltään sama kuin
nmamme. Kun kaskenpollln kiellettiin

peinssa, että metsäl inppuval ja ruukit

eiväl saisi hiillä raudan valmistukseen,

siirtyivät metsäsuomalaiset mm. ruuk-
kien palvelukseen. Tästä ja muista
syisiä kansa nppi vähitellen enemmis-
tön kielen ja runtsalaislui. Ja vaikka
tavat nlivat pitkään näkyvissä mm. ra-

kennustaiteessa ym., seknlluival nunrel

avinliittojen kaulia runtsalaisiin. Verm-
lannin metsäsunmalaisia ei enää nle.

Inkerissä kansa pysyi suomalaisena.

Silläkin nli nma kielensä, lapansa ja

usknnlnnsa. Inkeriläiset säilyivät suo-

malaisina mm. seuraavista syisiä. En-
simmäisenä nn muisteltava, eitä Inke-

rissä nlival lukukinkerit, kansaknulul

toimivat jn varsin varhain ja kaiken

kukkuraksi lukkarit, urkurit ja opetta-

ja 1 lulival suomalaisina pääasiassa

vuodesta 1863 alkaen toimineesta Knlp-
panan seminaarista. Lukuisat henkilöi

kävivät erilaisia sunmenkiellsiä kurs-

seja ja knuluja Inkerissä tai knli-Sun-

messa. Tavatkin säilyivät sunmalaislna,

knska yhteydet Sunmeen nlival hyvät.

Jnku luit lyöhön Sunmeen ja palasi la-

kaisin Inkeriin. Tninen luli työhön
Inkeriin ja palasi aikanaan ehkä Sun-
meen ja hänkin toimi tapojen kuljet-

tajana. Näin Inkerissä rakensivat suo-

menmaakknisel kirvesmiehel tatoja ja

lytöl lautoival keinuilla Sunmesta kul-

keutuneita lauluja, jntka nlival molem-
mille yhteisiä. Papisln nli suomalaista

ja Sunmesta Inkeriin siirtynyttä. Saar-
nat nlival nmalla kielellä jne. Lisäksi

runsaasti poikkeava ympäristö um-
pinllli turvautumaan nmaan kansalli-

seen elämäntapaan.

On nUul merkillisiä todeta, eitä sa-

mat tavat, jntka nval knli-Sunmesla jn

knknnaan hävinneet ja jnita Karjalassa

nn muunnellen nsallu, nval nlleel säi-

lössä Inkerissä. Kun A. Ahlqvist 1859

julkaisi eräässä teoksessaan löytämänsä
häätavat Inkeristä ja Väinö Salminen
kertoi niistä uudestaan 1916 julkais-

tussa teoksessaan, niin yhä vieläkin ne
vnidaan löytää vanhemmilla inkeriläi-

sillä muistiin tallennettuina.

Inkeriläiset eiväl hävinneet siksi, eitä

heidän kielensä, tapansa ja usknnlnnsa

nlival yhteydessä knli-Sunmeen ja niitä

ylläpidettiin ja kehiteltiin.

Mikä nll näiden kahden kansanosan
ern?

jatkuu sivulle 13.



Helsingin kesäjuhlat
ensimmäistä kertaa Karjalatalon katon alla

Inkeriläisten kaksipäiväiset kesätuh-

tat pidettiin tänä vuonna ensimmäisen
kerran Helsingin Karjalataton sudissa.

Juhlat alkoivat tauantaina 12. 7. {unta-

kanslian avauksetta; {uhlakanstiana toi-

mi oma Inkerikott. Samalla avattiin

Karjatataton ytäkerrassa oteva ravin-

tota, {oka huotehti juhlaväen ruoasta.

Perinteetliset urheilukilpailut atkoi-

vat Ravtradan urheitukentällä Käpy-
tässä ketto t3. Urheitutateina olivat mm.
tuoksukitpaitut, (ohtokuntien vätinen

viesti, köydenvetokitpailu sekä karja-

taisten ta inkeritäisten välinen kyykkä.
Ensimmäisen tuhlapäivän kohokoh-

daksi muodostui Inkeri-ilta Karjatata-

ton (uhlasatissa, (onne väkeä oli kerty-

nyt arviotta net^ä ta puoli sataa henkeä.

Atkataisiksi tautettiin Suvivirsi, minkä
jatkeen Inkeritäisten Yhdistyksen ra-

hastonhoitaja Hertta Altanmaa toivotti

vieraat tervetulleiksi.

Juhtaohtetma oli Inkeri-ittassa vaih-

teteva ja monipuolinen. Saatiin kuutta

Inkeri-kuoron iauturyhmää, joka hets-

kytteii kauniisti tuttuja tautuja. Kaisu
Kekki, yksi kuoron jäsenistä, tausui

Kantetettaren runoja. Erittäin mieten-
kiintoinen oti pastori Yrjö Leväsen pu-
he, jossa hän kertoi Inkerin seurakunta-
elämästä vuoden t9t9 jälkeen ja kosket-

teti sieiunhoitokysymyksiä Inkerissä ja

Raudussa. Soittoa ja taulua esitti Jaana
Toivakainen; hänen äitinsä lausui ru-

noja, mm. tlmari Kiannon runon Ne
tahtovat . .

.

Tervehdyksiä esittivät sekä Ruotsin

että Suomen inkeritäiset. Ruotsin ter-

veiset toi insinööri Alfred Sakiantti, jo-

ka puhui heimotyön merkityksestä ja

tarpeellisuudesta huomauttaen samatta,

että heimotyötä otisi kuitenkin pyrit-

tävä tekemään kiihkottomasti. Hän
esitti myös vetoomuksen Viestin tuke-

misen puotesta. Turun paikattisosaston

tervehdyksen esitti Keito Korkka, Tam-
pereen Eero Rautatoki, sikäläisen pai-

kallisosaston puheentohtata. Terveh-
dyksen esitti myös Juhani Jääsketäinen.

Värikäs {a perinnehistoriallisestt mie-
lenkiintoinen ott viiden tansstparin esit-

tämä «kansantetkki». Sitä vottaneen

tuonnehtia {onkinlaiseksi kansantanssin

ta piiriteikin välimuodoksi. Tanssitat

esittivät taulaen ta tanssien tokapäiväi-

seen etämään kuutuvia asioita: ihmisten

aherrusta arkisissa askareissaan, mor-
siamen tai sulhasen odotusta {ne. Leikki

on peräisin Pohtois-Inkeristä, (ossa sitä

on teikitty vuosisadan vaihteessa, vii-

mekst vuoden t9t9 tienoilla Miikkutai-

sissa £a Lempäälässä. Leikin tonta"

vana sietuna oli Sanni Kassi, sen

esittelitänä toimi Emilia Simpanen.
Lisäväriä ta mietenkiintoa teikitie

antoi puku, {ota eräs trikkitöistä

kantoi yllään. Puku, tohon kuutui val-

kea pusero ja kirkkaanpunainen, ns.

helmusniekka hame sekä kirjava esitii-

na, oli sata vuotta vanha, Miikkutaisista

kotoisin oteva kansannaisen puku. Sen
erikoisuutena oti «huntu», valkoinen

nappi, joka kiinnitettiin kantajan hiuk-

siin. Huntu oti aviovaimon tuntomerkki.

Napin vatmistukseen tiittyi oma seremo-

niansa ja sen tekeminen oli taitajan

työtä. Se vatmistettiin kankaasta ja sen

tekemiseen ottivat osaa morsiamen, tu-

levan aviovaimon sukutaiset tai kaa-

set t. morsiamen pukijat. Puku oli tähes

kokonaan käsityötä, vain esiliina oti

vatmistettu ostokankaasta.

Illan ohjelmaan kuutui tietysti myös
urheitukitpaitujen ja kyykän patkinto-

jen jako. Ne jakoivat yhteistoimin Yrjö
Korkkinen ja Oskari Toivokatnen. Ur-
heitututoksista tarkemmin seuraavassa

numerossa.
Yhteistaulun Jo Karjatan kunnait-

jaUcuu sivulle 7.
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Aila: Inkeriläiset nuoret Uppuvartiossa. VtuemmaUa: Anneli ja Yrjö
Korkklnen sekä Taina Kekki, jotta sylissään sini-puna-fceitainen kukka-
vihko, samat värit kuin vasemmalla olevasta Inkerin Upussa.



HELSINGIN KESÄJUHLAT . .

.

jatkoa sivulta 5.

la. . . ia luhlaravintolassa tarjotun Ilta-

palan jälkeen olivat vuorossa nuorten
järjestämät »ilkamat». Niissä esitettiin

mm. Jaikatemppuja, temppuilijana Toi-

vo Haio.nen.

Kaunis auringonpaiste herätteli Juh-

lavieraat sunnuntaina 13. 7. aamupalalle
Karjaialalon yläsaliin. Juhlajumalan-
palvelukseen ia Pyhän Ehtoollisen

viettoon kokoonnuttiin klo kymmeneltä
Agricolan kirkkoon, jossa pälväsaarnan

piti kirkkoherra Matti Vironmäki ja

liturgina loimi pastori Tapio Haataja.

Uhrilahja koottiin Inkeriläisten Yhdis-

tyksen lyön hyväksi.

Sunnuntain päiväjuhlan viettoon ko-

koonnuttiin jälleen Karjalatalolle, jossa

sitä ennen oli tilaisuus syödä lounasta.

Päiväjuhlan aloitti yhteisesti laulettu

»Työ Suomen hyväks uhratkaam-
me . . .», minkä jälkeen sisään tuotiin

Inkenr. bppu ja inkeriläisten nuorten
edustaja: asettuivat paikoilleen lippu-

vartioor.. Kirkkoherra Vironmäen pu-

heen ja vainajien muistolle omistetun

hiljajstiv hetken jälkeen lähtivät lippu-

jaticuu sivulle t4.

Maaria Metsämäki lauloi suomalaisia kan-
sanlauluja sunnuntain päiväjuhlassa Kar-
jalatalatla.

Ansiomerkkien saajal. Vasemmalta: Maria Taatinen Oulusta, Ida

Strömberg. Susanna Kössi ja Sula Allanmaa, vitmeisenä Mlkko Kolo-
matnen. Aukeaman valok. Leevi Luoma.
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Inken-kuoro eminlyt
juhlassa moneen
otteeseen. Vntak.
Leevi Luomu



kertovat

kesäjuhlista

italossa

Oikealla. Kolme Ikäpolvea ritt-

rinnan. Yliopettaja Eero Rauta-
joki keskustelemassa vanhan
veteraanin, kevättalvella jo 91
vuotta täyttäneen Matti Viro-
laisen kanssa. Kuvaan porhal-
tanut pikkumies on kuvanotta-
jalle tuntematon.

•Kansanleikkl>. Parit vasemmalta: Emilia Simpanen — Yrjö Korkkinen, Oili Lihvoi-
nen — Harri Kössi sekä Sanni Kössi — Eeva Mylläri, jolla yllään satavuotias kansan-
naisen puku Miikkulaisista. Valkoinen nappi, ns. huntu on kilnnttettu otsahiuksitn.

Kuvasta puuttuvat pant: Toivo Halonen — Lilja Kurppa )a Eeva Palander — Aune
Liljeblad. Sivun valokuvat: Pirkko Huurto.



RUOTSIN PUOLELTA

Juhannuksena Mölndalissa

Ruotsin inkerinsuomalaisien Mölnda-
lissa vietelly 28:s Juhannusjuhla on
vielä lähellä, multa on jo lakanapäin

ia elää enää vain muistoissa. Se on
aultamaltomasli jo menneisyyttä, siihen

ei voida enää milään lisälä eikä ollaa

pois. Multa ainakin sääolosuhleel suo-

sivat juhlanviettoamme. Kaikkina kol-

mena Juhlapäivänä aurinko paistoi täy-

deltä lerällään, niin, ellei pilven halla-

raakaan näkynyl laivaalla.

Liekö juhlakansan mielelkin olleel

yhtä aurinkoisia: sitä emme pysly sano-

maan. MuHa iloisesi! hymyilevää ja

vilkkaasli rupallelevaa juhlakansa

ainakin oli; se kävi ilmi väliajoilla,

kun sila sivusta larkkaili. Juhlan jär-

jestäjillä on ainakin yhdessä asiassa

hyvä mieli. Nimilläin siitä, ellä näio-

kin runsaasli oli kansaa juhlassa. Mei-

lähän oli pyörein luvuin siinä 500—600

henkeä koolla.

Juhlameno 1 käynnisli Inkerin Suoma-
laisien Keskusliiton vuosikokous, joka

kuuluu yhlenä osana Juhlaohjelmaan.

Multa varsinainen juhla alkoi Fäss-

bergsskolan aulassa, jossa juhlavieraat

toivolli tervetulleeksi allekirjoittanut.

ISK:n tervehdyksen esitti Aieksanleri

Halttunen ja luki samalla Afrikasta

tulleen tervehdyksen, jonka oli lähettä-

nyt afrikkalainen pastori Kristofer

Shuuya. Puheita pitivät: rov. Aatami
Kuortti ja pasl. Vilho Muslonen, pu-

heitten väliiiä veisattiin virsiä ja kuut-

tiin kuoron esilyksiä. Edelleen terveh-

dyksiä esittivät suomesta: Yrjö Korkki-
nen ja Eero Rautajoki. Illan päätös-
puheen piti pasl. Juhani Rantanen.
Juhlassa oli myös mukana Inkeriläis-

ien Vieslin toimitussihteeri Anja Luo-
ma, hän antanee oman selostuksensa

juhlasta.

10

Katui juhlapuhujaa keskustelemassa lauon
aikana Afflindaiin kesäjuhlilla: rovasll Aaia-
mi Kuortti (vas.) ja kapteeni Uuno Ham-
mars\röm. Valofc. Vifcior Tilfcfcu,

Tämän alkultiaisuuden jälkeen oh
ohjelmassa vieiä kokkoilta Skeppar-
gärdenissa meren rannalla, jossa oli

väkeä siinä parinsadan nurkilla.

Juhannusaamuna jo kello kahdeksal-

la täyttyi Mölndatin juhlava kirkko

ääriään myöten juhlakansasta ja juma-
lanpalveluksessa saamasi pasl. Vilho

Muslonen, liturgina toimi pasl. Juhan:

Rantanen, urkurina dtr.canl. Bertil

Karlsson ja kuoro iaulot Kaisa Leitzin-

gerin johdolla.

Päivällä kio 11.00 oltiin kaikki seu-

raamassa urheilukisoja ja jalkapallo-

ottelua Kvarnbyvaltenilla. Se aloitellun

kenttähartaudella, jonka toimitti past.

Vilho Kurujoki.

Juhlaseura Mollan teatterisalissa, jo-

ka alkoi klo 16.00 kokosi myös run-

saasti väkeä. Sali oli aivan täynnä va-

jatkuu stvulie t2.



TBJÖ RUTHOLM
1BTYTTELI)

Synt. 15. tO. t90t Tuutartssa Inkerin-

maalla. Sai kutsun tästä elämästä 3. 6.

t975. Kaipaamaan jäivät: vaimo, lap-

set, lastenlapset ja monet ystäväl. Elä-

mänvaiheet olivat otteet moninaiset.

Vaikka huoleton lapsuus ja varhaisnuo-

ruus näyttivät lupaavilta, niin kohta

vallankumousvuosien pyörteet tempasi-

vat mukaansa sotilasvelvollisuuden pal-

velukseen ja vapaan nuoren unelmat
saivat jäädä odottamaan parempia aiko-

ja, kunnes vakiintuivat otot ja pääsi

opintielle, valmistuen kansakoulun
opettajaksi. Tässä tehtävässä hän sitten

vuosina 1928—1938 palveli opettajana

ja josta siirtyi koulujen tarkastajaksi

aina vuoteen t94t saksataismiehityk-

seen asti. Vuonna t942 hän olojen pa-

kosta liittyi Saksan armeijaan, josta

vuonna 1943 siirtyi Suomen armeijan
palvelukseen. Syksyllä 1944 hän onnis-

tui pääsemään perheensä kanssa Ruot-
siin, jossa ensin joutui maataloustöihin

vajaaksi vuodeksi ja senjälkeen teolli-

OPETTAJA

TBJÖ RUTHOLM
(Ryytteli)

synt 15. 10. 1901 Tuutarissa Inke-
rinmaalla. Sai kutsun tästä elä-

mästä 3. 6. 1975.

Kaipaamaan {äivät

Vaimo,

ystävät.

Jeesus sanoi: joka uskoo minuun,
se elää vaikka olisi kuollut.

suuden palvelukseen, ensin Hälsingbor-

giin 16 vuotta {a sen£älkeen Partiltessa

lähellä Göteborgia 7 vuotta.

Nyt viimeksi jo yli kuusi vuotta viet-

tänyt rauhallista kotoista eläkevuosien

tarjoamaa elämää vaimonsa kanssa.

Opettaja Yrjö Ruthotm oti luonteet-

taan iloinen ja reipas, uhrautuva yh-
teisten asioitten hyväksi. Hälsingbor-

gissa hän toimi seurakuntaryhmän esi-

miehenä järjestellen jumalanpalveluk-
sia ja muita seurakunnallisia tilaisuuk-

sia yli kymmenen vuoden ajan. Hän
suoritti monia rahakeräyksiä nöyrin
mielin, ntin Boräsln inkeriläisten seu-

rakuntakotisäätiön, kuin Helsingin in-

kerinkotien hyväksi, samoin muihin yh-
teisiin keräyksiin hän otti osaa, hyvin
tuloksin. Siksi yhdymme kiitollisin ja

kaipaavin tuntein omaisten joukkoon
muistelemaan kaipauksella poismen-
nyttä ystäväämme.

Omaisten pyynnöstä Tuutarilainen.



Lupaavalla
nlyttt
Yalok. Viktor TUkkn.

jatkoa avulta 10.

keä ia niio oli puheilakio useita. Siellä

puhuivat: rov. Kuortti, pastorit Muslo-

oeo t'a Ahooeo, Juho Jäols ia Aooa
Parkkioeo.

tilalla kokoooouttiio iätteeo Fäss-

bergskotao autaao kansallisiuhlao mer-

keissä. Illan ohjelma oli vaihteleva,

mutia hillitty; juhlapuhuiioa esiintyi-

vät: Kapteeni Uoo Hammarslröm ia

losinööri Alfred Saklaotlt, opeltaia Eero

Raulajokt myös puhui. Musiikista huo-

lehtivat: Lisbei Mootooeo, Arvi Haiko-

oeo ia MÖtnlyckeo kuoro. Ertkoisestt 14

vuotias Lisbei Mootooeo valloitti kuu-

lijaosa taitavatla piaoomusiikitta. Mus-
talaispoika ja illao primadoooa oaurat-

tivat juhlakansaa. Ja oli siellä vielä

oikeio tuhma ja kuuro oppilas, joka

opettajansa poooisteluista huolimatta ei

oppinut yhtääo milääo.

SI lteo oo vietä malolttava, että mei-

däo juhlaamme kuooloiltl täsoäolotlaao

myös Mölndatio kuningas, jopa otll

osaa ohjelmaaokio- Häo oo tosio ku-

oiogas ilmao kruuoua ja valtakuotaa,

mutia häo väittää: »Oo minulta kruu-

oujakio. Ne oo vaio taskussa». Hän
oo yksi suomataineo mies, joka tunoe-

taao oimettä: Aoltoo Kuningas.

Sunounlaioa, juhlao viimeiseoä päi-

väoä täyttyi vietä MÖtndatio kirkko,

silloin kokoonnultiio lumalaopalveluk-

seeo ja HPE:seo vieltooo, saarnan piti

silloin rov. Kuortit, ehtoollista jakoivat

pastorit Mustooeo ia Ahooen, kuoro

lauloi myös lässäkio iumalaopalveluk-

sessa.

Jumalaopalvetukseo päätyttyä oli

edessä ero ystävistä, sillä Suomeo vie-

raat lähtivät paluumatkalle. Heitä saa-

teltiin laululla: »Eipä koskaao Herrao

kaosa aiolaaksl erkane». Eipä losiaao-

kaao Herrao kansao tarvitse ainiaaksi

erkaaolua. Jos täällä ajassa niio ta-

pahluukio, oo meillä kuilenkio iälleen-

oäkemiseo toivo kerrao taivaassa. Edel-

lylykseoä oo kutleokio, että Herra Jee-

sus oo meidän katleio aarteemme ja

etlä häo saa hallita koko meidän elä-

määmme. Sillä yksiö Jeesus oo mei-

däo toivomme.

Multa juhla ei vielä päätlyoyt, vaik-

ka Suomeo vieraat lähtivälkto. Möllao

leatlerisatiio kokooolui vielä ytlältäväo

paijoo kaosaa. Ja tässä juhlao viimei-

sessä tilaisuudessa puhuivat vietä pas-

torit: Ahooeo, Mustooeo ja Kurujoki ja

Juho Kajava estlli kirjoittamansa ru-

ooo.

Kiitos Teitte kaikille, jotka otitte osaa

lähäo juhlaan!

Juhlatoimikunnan puotesla A. T.
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INKERILÄISET VAI...
jatkoa sivulta 4.

Ruotsissa olivat Vennlanoin metsä-

suomataiset, siettä ovat oykysuomatai-

set työoteki{ät, Amerikassa ovat Ame-
rikao suomalaiset, Austratiassa Aust-

ratiao suomataiset {oe. Emmekä vot

väittää, etteivätkö Inkerin suomalaisel-

kio olisi suomataisia. Kuileokaan mi-

kääo muu suomataisryhmä et ote säity-

oyt a{an saalossa samoin kuin Inkerin

suomataisel {a ehkä {oku Karjatan hei-

moo osanen, {otka kuitenkin oval orto-

dokseta. Säilymisen syynä on se, ellä

inkeritäisel muodoslival heimon.

Lähdemme siitä toteamuksesta, eitä

vatlio on sellainen ihmisyhteisö, {oka

asuu määrätyllä atueella, {olla on oma
hisloriansa, {oka ylläpitää omia tapo-

{aan, puhuu omaa kiettään, ylläpitää

ta kehiltää kulltuuriaan, taatii omal
takinsa {a ylläpitää niitä sekä puotustaa

maataan. Samoin on heimo väestöosa,

{oka asuu määrälyllä alueella, {olla on
oma historiansa, {oka ylläpitää omia ta-

potaan, puhuu omaa kietlään {a yllä-

pitää {a kehiltää kulltuuriaan.

Sellainen väestönosa, {»ka nn siirto-

laisia, työnhakijoita, uutisraivaa{ia {ne.,

ei muodosta heimoa {a se sutautuu ym-
päristöönsä. Pienoiskoossa asiaa voist

verrata sukuun {a sakkiin. Toinen on
kiinteä {a toinen irrallinen {oukko.

Vermlannin metsäsuomataiset olivat

suuretta osin Rautalammin pitä{än sa-

volaisia, sutautuivat he pääväestöön.
Heiltä lienee puuttunut tähes koko-
naan yhteydet Suomeen, {osta syystä

kaikkinainen kulttuurikin muuttui
ruotsataiseksi. Lisäksi yhteiskunnatti-

set prosessit nopeuttivat kehitystä.

Kuutua johonkin heimoon on kor-

keampi muoto kuin siirtotaisjoukko,

jonka aikaansaannokset häviävät vähi-

tellen ja joka sutautuu ympäristöönsä.

Niinpä Suomessakin on hämäläisiä,

karjalaisia, savotaista, inkeriläisiä jne.

Kaikki he ovat suomalaisia, mutta hä-
mäläinen ei voi otta inkeritäinen eikä

inkeriläinen hämätäinen. Minäkin oten

hämäläinen ja oten ylpeä siitä, mutta
yhtä mietelläni otisin halunnut syntyä
Inkerissä ja olla inkeriläinen.

-NOVNAT JA -VITSIT.

Inkerinmual ko elettil, nl vlrallisis paper-

Iols käytettikkil enslks sukunim, mm ia Isan

nlm perrää. Naprimer: Korhonen, Saima

Ivanovna ta mies oi vaik Korhonen, Ivan

Ivanovns. A slel el sukunlmmee paitoo

puhuttelus eikä esrttelys käytetty. Vennäin

alamaisiin kn pn eUää, ni sitä pii toskus

kohteHalsuussyist nähkääs vilizaissa: Ivan

Ivanovit*, tos Iuas oi nain, nl hiä oi vaik

Hilta Ivanovna.

MiuII oo toskus kysylty, toi mitä varl

Inkerinmual el oli käytetty näitä Suomen
nimmil. Kylhä ne naisiin nlmel sielkli sua-

vai olla vaik mitä. Miesten nimmiin Iuas

oi oitava talpuisil, ko niistä pienllst potisi

toskus aikanaan kasvo ta Iul niitä issil. El

siihen oikein Suomen nimmii volnl iailtaa,

ko ne ei taivu -novneiks eikä -vitseiks. Slel

muas ko ne naisi on -oovnii ja miehet

-vitsil. Toin syy oi se, tot minja ko iul

mössillee ta synnytii, nl ämmäl tehiii ensl-

mäisest lytöai kaima. Se oil Inkeriis tapa

ja kunniolius vanhoi kohtaa. Ämmä suuiiu

knvast, kn ei vunukasl tehly kaimaa.

Tnlst tuas klels, sll sai iaittaa toisen ni-

men. Näin ni myös polkien laita, jnl heisi

iehtli ensimälseest äijän kalma. Niin niitä

Jussiini sit nlkil Isä-Jussi, poika-Jussi, po-

tanpoika viel nl JussL Eihä tuo isä-Tnlvnn

nlmkfiä nikein Iyttären nimen perrää nis

soplnt: Huapanen, Ieva Tnivovna, kn tnlst

IytöI nis nlleet -nnvnli ta hiä nls nltkU in

-vovna. Isä-Toivn nls varmasi sila lhme-

telt, jnl mikä -vnv- se hänen Iyltönsä nikein

on. Eikä se Väinn myöskää isän nlmeks

nikein kelpaa, kn vennäin puustaavlois el un

ä:tä eikä ö:tä. Näiden prikul ko iänää pois,

nl lsä-Vänln pojist jo tullookll nUtä Vaino-

vltsll.

Katri Lulpponen

Tarton rauhassa vuonna t920 myön-
nettiin Inkerin suomataiselle väestölle

itsehallinto. Vaikka sitä et koskaan
pohjoismaisessa mielessä toteutettu-

kaan, se kuitenkin osoitti Inkerin väes-

tön erikoislaatuisuuden ja kutttuuri-

asteen eli heimoasteen. Samaa ei myön-
netty ns. Pietarin suomalaisille eli suo-

matatselle siirtokunnalle.

jatkuu sivulle t5.
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Juhlakansan run-
sautta Helsingin
kesäjuhlilla. Taus-
talla Inkeri-kuaro.

Valok.
Pirkka Huuno.

HELSINGIN KESÄJUHLAT . .

.

(atkoa sivulla 7.

vartiossa olleet nuoret viemään Inke-

rin väreistä koostunutta kukkavihkoa
Larin Parasken, suuren inkeriläisen

runonlaulajan muistomerkille.

Hannu Vironmäen esittämän terveh-

dyspuheen jälkeen kuullun Maaria
Metsomäen laulavan. Heleä-äänisen

laulajattaren ohjelmistoon kuului kan-
sanlauluja Eletä-Pohjanmaatla Ilä-Kar-

jataan, kuin osoituksena suomen hei-

mojen yhteenkuuluvaisuudesta. Muka-
na oli myös inkeriläinen kauniin hai-

kea laulu »Yksin kasvoi kaunis koivu,

yksin kummullaan yleni . . .; ei ihme,

jos kyynel herahti kuulijan silmään.

Myös tänään saaliin kuulla lausun-

taa; sitä esitit Jorma Tevatuolo. Hän
oli valinnut ohjelmistoonsa Leinon
Helkavirsien Räikkö Räähkän ja Uuno
Kailaan Rukouksen, josta jäivät kuu-
lijan korviin soimaan katkelmat: »me-
kin seisomme tässä länään . . .» ja »tuo

eitä ols kansamme silloin, niin kuin yksi

mies . . .»

Päiväjuhlan korkeatasoisen ohjelman
arvokkuutta lisäsivät vielä kaksi puhel-
la: kirjailija Aale Tynnin ja pääjohtaja

Erkki Tuulen. Kirjailija Tynni sanoi

esitelmänsä alussa tuntevansa olon-

sa aika oudoksi, koska monel paikalla-

olijoista tunsivat hänen kertomustensa
tienoot paljon paremmin kuin hän,

jolta omakohtaisista kokemuksista oli

vain joku heiveröinen tapsen muisto;

hän saattoi kertoa vain toisten hänette

kertomaa. Elävästi palautuivat kuiten-

kin »muistojen maisemat» varmaan
monen kuulijan mieleen puhujan vii-

pyessä »Inkerin muistelmissaan» milloin

Hatsinassa tai Sakoskan kylän tanhu-

villa, milloin Kolppanan seminaarissa

tai Venjoen kirkonkylän vaiheilla. Osoi-

tuksena kuulijoiden lämpimästä mie-

lenkiinnosta oli erään venjoketaisen

juhlavieraan lausahdus vierustoveril-

leen: »Kalkki oli Venjoetla juuri sel-

laista kuin kirjailija Tynni kerloo.»

Aale Tynnin muistelmien jälkeen

esitti Hannu Syrjälahli kanteleen ta

paimentorven soittoa. Samalla hän
hauskasti esitteli soittimensa, pienet

ruokopillit, huilul, suurel paimenlorvel
jne. Lopuksi hän lauloi suomalaisia

kansanlauluja säestäen itseään 36-kieli-

sellä kanteleella.

Päiväjuhlaan oli juhlapuhujaksi saalu

Inkeriläisien Sivislyssääliön hallin lo-

neuvoslon puheenjohtaja, pääjohtaja

Erkki Tuuli. Pääjohtaja Tuuti velosi

kiinnostavassa ja mieliinpainuvassa pu-

heessaan nuoremman polven inkeriläi-

siin sanoen mm., etlä perinteiden säi-

lyttäminen on jokaisen sukupolven vel-

vollisuus. Hän kehoilti myös mahdolli-

simman suureen yhteydenpitoon ja

kulttuurinvaihtoon eri maissa asuvien

Inkeriläisten välillä, ettei suomen kieli

ja Inkeriläinen heimoperinne myöhem-
pienkään sukupolvien aikana kuolisi.

»En usko, että Luojan tarkoitus on ollut,

että Inkerin kansa kokonaan kuolisi,

kun se on sodasta ja kalkista koettele-

J4



AJANKOHTAISIA ILMOITUKSIA

HELSINGIN PAIKALLISOSASTO

Syyskuun kuukausitilaisuus 28. 9.

Inkerikodlssa Karjatalossa klo 14.00.

Lokakuun kuukausitilaisuus 26. 10. 75.

Palkka la aika sama.

Hyvät lukijamme

Kulen sivutta 2 olette havainneet, TOI-

MITUKSEN OSOITE ON MUUTTUNUT.
Pyydämme, että ystävällisesti lähettäisitte

kirioltuksianne uudella osoitteellamme; se

nopeuttaisi huomattavasti lehden toimitta-

mista la kirjoituksenne ehtisivät aloissa

tarkoittamiinne numeroihin.

On kesälomien aika. Siitä huolimalta

lehtemme pyrkii Ilmestymään loka kuu-

kausi, tosin vähän myöhästellen. Toivomme
pian kuitenkin pääsevämme päiväjärjestyk-

seen. Mutta sitä ennen: hyviä lomia!

TOIMITUS.

muksista huolimalta tähän saakka säi-

lynyi.» Tähän tapaan lausui pääjohlaja

Tuuli puheensa lopussa.

Juhlapuheen ia kuoron esilyslen jäl-

keen iaelliin Sivislyssääliön anslomer-

ktl. Tällä kertaa merkin salval Maria
Taatinen Oulusta, Helena Kirjanen, Ida

Strömberg ja Mikko Kolomainen Tam-
pereella sekä Susanna Kössi ja Sulo

Allanmaa Helsingislä. Professori Leo
Yllö luovuin merkit, jolka Herlta Al-

lanmaa kiinnilli ansiokkaiden rinlaan.

Professori Yllö luki merkkien jakotilai-

suudessa myös niihin Iiillyvän diplo-

min, jonka olival Sivislyssääliön puo-
Iesla allekirjoillaneel Leo Yllö ja Erkki

Tuuli.

Ansiomerkkien IuIIua jaeluiksi pu-
heenvuoron käyUi professori Etno Ja-

malainen, joka kertoi ennen vanhaan
pidelyislä Inkerin laulujuhlisla ja nii-

den yhleydessä esilelyslä ohjelmasla.

Karjalaisen heimon Ierveisel esilli vielä

Boris Karppela, joka mm. Ioivoi pu-
heessaan kyykkäinnosluksen Iarlluvan

myös Ruolsin inkeriläisiin. Samalla hän
lahjoilli Inkerikodin kokoelmiin profes-

sori Perlli Virtarannan Ieoksen »Polku
sammui».
Ennen kirkkoherra Vironmäen lausu-

mia päätössanoja lauleltiin virsi, jonka

aikana kerälliin kolehli juhlamenojen
peillämiseksl. Yhdessä laulelliln Soi

kunniaksi Luojan ... ja Nouse Inkeri.

Viimeisenä kaikui Oi maamme Suomi...

ennenkuin kuusi ja puoli sataa juhla-

vierasta jälli Karjalalalon suuren juhla-

salin. Jokaisella varmasti mielessä

toivo, eitä Iaas ensi vuonna tavalaan.

A. L.

INKERILÄISET VAI ...

jaikoa sivulta 13.

Inkerin hislorla on kirjoilellu. Sa-

moin on kirjoilellu paljon muila Ieok-

sia Putron ja Laurikkalan elämäkerto-

ja myölen. Muila jokaisen inkeriläisen

olisi syylä klrjoillaa muistiin jolain

Inkerislä. Se voi olla milä Iahansa:

hisloriaa, lapoja, sanoja, solaa Iai rau-

haa. Se Iäydenlää virallisia hisloriaa.

Kirjoillamisella on jo nyi kiire, sillä

pian on se aika, jolloin ei ole enää

niilä, jotka jolain Inkerislä muislaisi-

val. Alkuperäinen väestö vähenee joka

vuosi. Tallenlamalla muistitietoja, asia-

papereila ja valokuvia jalamme Iesla-

mentlimme Inkerislä Suomen kulttuu-

rille.
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Tilaa asiamiehiltämme

Inkeri-aiheista kirjallisuutta

Levitä Inkeri-tietoutta

Sulo Haltsonen yra.
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Rovasti S. J. Laurikkalan
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Helli Suc
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Aale Tynni-Haavio:

Muistojen Sakoska

Katkelma juhlaesitelmästä inkeriläisten kesäjuhlassa

Helsingin Karjalatalossa 13. 7. 1975

Elämäni ensimmäinen muisto Ulllyy

korkeisiin portaisiio, jotka olio enslmmäl-

seo kerrao omin voimin hillui alas. Istuin

ylpeänä pihan hiekkakasalla: olio aslunul

suureo ltseoälsen askelen, maalimani alkoi

laajeolua.

Myöhemmin kuulemieni selkkoieo perus-

teella tledäo, että oämä portaat olivat Kolp-

panan pitäjän Sakoskassa, isäni syolymäky-

lässä. Isäni oli rakentaoul sinoe vanhem-
piensa taloo viereen kaksikerroksiseo taloo.

Perhe asui yläkerrassa, ja alakerrassa oli

iso luokkahuooe, iossa ältlol opelll alakao-

sakouluo ensimmäistä ta toista luokkaa.

Taloo ympäristöä ja itse kylää eo juuri

muista. Sisarukseni muistavat Sofia mum-
moni kirsikkapuita, joiden alta he haravoi-

vat lehtiä, ia ourmikentäo, iolla pelattiin

krokettia. Omassa mielessäni väikkyy har-

maa kaupao ovi, {onka edessä kasvoi kor-

keita auringonkukkia. Viisaalla ja toime-

liaalla isänäldilläol oli pieni kyläkauppa,

jossa paitsi elintarvikkeita myytiin kaiken-

laisia taloustavaroita, kuteo kuppeja, juo-

malasefa yms. Sellaisia pikku kauppoja oli

asulorakeoousteo yhteydessä paljonkin Io-

kerissä.

Isäni alkoi v. 1940 Mrioittaa muistel-

miaan, ja kuvatessaol oyt häoeo syolymä-

seuluaao seuraan lähinnä häoen kertomus-

Sakoskan kylä sijaitsee Hatsinan kaupun-
gin vällltömässä läheisyydessä. HaUioan
kautta kulkevat sekä Varsovao että Balllao

radat, ja Hatsioao Varsovao-asemalta oli

Isäni lapsuudenkotiin vain viideo mlouulin

kävelymatka.

Hatsinao kaupunki kaikkioe ympärillä

sifaltsevine kylineeo oli alunperio Hatsinao

moisio, loka Ruotsio vallao aikana oli lää-

oltellyoä kreivi Armfeltille. Pietari Suuri

lahiollti sen sisarelleeo Natalia Alekseiev-

oalle. Tämäo kuoltua se lilteltiio keisarilli-

sen hovin tiloihin. Myöhemmio se oli usei-

den aatelismiesten hallussa, kunnes palasi

taas keisarilliselle perheelle. Katariioa II

lahjoitti Hatsioan ja Ropsuo ruhlioas Grigori

Orlovllle. Orlovin kuolemao lälkeeo häo
osU Hatsinan takaisin, liitti siihen Vanhao
ja Uuden Skuorltsao moisiot {a lahjoitit

Hiukset pojalleen Paavalille lämän lyltäreo

Aleksandran syolymän johdosta. Koko lila

käsilll oyl 41 kylää, ia alustalaisväeslöä oli

3031 miespuolista {a 2010 oaispuolista heo-

kilöä. Kymmenkunta vuotta myöhemmio
kyliä oU muutama lisääkin.

Orlov rakennuin Haisinaao komeao pa-

latsin, josta myöhemmin lull keisarlllineo

palatsi, ia perusti kauniita puisloia. Häoeltä

oo sällyoyt Rousseaulle kirioltettu kirje,

fossa häo ylisti Hatsioao lhaouuksla.

Paavali, joka oli keisarina w. 1706—1801,



teki Hatslnasta kaupungin ja kehitti sitä

monetia tavnin. Hän jakni sen punmeilla

neifään osaan, jnita sotilaat vartinivat, ra-

kennutti Idrkknja, knulu{a, satraalotta. Hä-
nen teettämänsä nii mm. merkillinen Mui-
tapaiatsi, (nka nimensä mukaisestt tehtiin

knkonaan multasta, kivt{alkaa (a väittämät-

Uimia puuosia tukuunnttamatta.

Hatslnaan liittyi multakin erikoisia Paa-
valin muistoja. Sieltä säilytettiin vakltut-

sesti eräitä kammottavia estneitä, {ntka tllt-

tyivät keisarin murhaan: sänkyä, peitteitä

(a tyynytä, jnihln salaliiton {äsenet v. t80t

nltvat keisarin tukehduttaneet. Leskikeisa-

rinna Maria Feodnrovna nit eläessään {nka

päivä käynyt niitä katsomassa.

Isäni lapsuuden aikana Hatsina nii paiat-

sikaupunki. Aleksanteri ttt asui siellä. Vun-
den t897 väenlaskun mukaan kaupungissa

nii t4.824 asukasta, (a se nii hyvin hnidettu

ta siisti. Stellä oli ihania avaria hnvipuis-

tnta, jnissa {arvet kimaltelivat. Prinratin

hnvipuistossa nii Fllkinon {ärvi sekä Musta-
{ärvl, varsinaisessa palatsipulstossa Hnpea-
{ärvi. Maastonmuodostuksesta päätellen

nämä järvet lienevät muinaisina aikoina nt-

ieet yhtyneinä ja vesistö tienee jatkunut

Sakoskan kylään asti. Nnvgnrodin Vatjan

viidenneksen verokirja (vuodelta t499

—

t500i mainitsee suuren Hntshinnn järven,

jnnka läheisyydessä Hatsinan moisio sijatt-

see; nimi Saknska matnitaan myös jn tässä

verokirjassa.

Isäni piti Hatsinaa aina kntikaupunki-

naan. »tkävflin sitä aikanaan usein asues-

sani metuisassa Pietarissa», kirjoitti hän
mulstetmissaan.

Sakoskataiset olivat siis muinaisista

ajnista asti Hatsinan moision atustalalsta.

Ptetarl Suuren ajnista asti Venäjällä vallttsi

maaorjuus. Keisarillisen hnvin maaorjat

olivat jnnkin verran paremmassa asemassa

kuin yksttyisten aatelisten alaiset tatonpo-

jat. Yleensä kruunun talonpoikien ei tar-

vinnut tehdä työJä hnvJin, vaan he selviy-

tyivät veJvnJUsuuksistaan veronmaksulla,

aprakalla. Hatsinan talnnpoikain asema nll

kuitenkin poikkeuksellinen: heidän Ml ap-

rakka-maksunsa lisäksi tehlävä myös jokin

määrä päivälyötä. Kansa ei tästä ensinkään
pitänyt, vaan nurkui. Matti Kurikka nn

näytelmässään 'Viimeinen ponnistus' ku-

vannuJ — tosin tyyUtelien ja aikamääriä

muuttaen — sitä traagista tapahtumasarjaa,

jnka sattui Hatsinan kunnassa vuoden t85t

aikana. Tainnpotat vetosivat sltinin kith-

keäsU keisariin aprakatie päästäkseen,

mutta hetdät nu{erretUin {a heitä rangais-

tiin kapinnltsl{nina. Simo Lattu -niminen
tainnpoika, {oka nti nikikunrmaan piilnutu-

neena itse vienyt ketsartiie heidän knlman-
nen annmuksensa, karknitettiin Siperiaan {a

muita ruoskittiin. Tapahtumissa ntt muka-
na isäni ätdinisä, Kaapro Manninen, ja

Matti Kurikka on näytelmässään antanut

hänetiekin vähätsen roolin.

Aleksanteri tt lakkautti maanrjuuden v.

t86t, t9. päivänä helmikuuta. Tänä päivä-

nä, {nta kansa myöhemmin vietti suurena
{uhiapäivänä, vapautui myös Sakoskan kytä

ja sakoskalaisten {"ukossa tsänl vanhem-
mat, Joonas {a Sofia Tynni.

Sakoskan kyiä jakautuu kahteen osaan:

Ytä-Sakoskaan ja Ala-Sakoskaan. tsänl

kntl nii Ala-Sakoskassa.

Sakoska, kuten Inkeriläiset kytät yteen-

säkk», nii rakennettu venätäiseen tapaan

kahden punten raitUa, talnt lähekkäin. Ky-
län keskinen osa, Vanhakylä, käsitti t3 ta-

ina. Lisäksi kylään kuului kaksi erillistä ta-

inryhmää, Hirvnnmäki, {ossa nU 6—7 talna,

sekä Patamäki joka nit viiden talnn ryhmä,
ns. »otsa». Kaapre Levoskan, Paavo Le-

voskan, Viipon, Joonas ja Sofia Tyrniin ta-

lnt niivat siinä perätysten toisella puolelta

tietä, ja vastapäätä nii Jaakknian tatn.

Tatnjen varalllsuustason ratkaisi viljelys-

kelpoisen maan määrä, s.n. kuinka mnnta
revtsaa tainlla nit.

Revisa-sana tulee sanasta revistnni, tar-

kastus. Maanrjuuden aikana Venäjällä tot-

mitettiin jnka kymmenes vuost kartanniden

alustataisten väenlasku. Merkinnässä ntet-

tiin hunmioon vain miespuoliset henldtöt.

Kartanoiden viljelysmaa laskettiin heidän

mukaansa, nU niin ja niin mnnta miehen-

maata &U revisaa. Maaorjuuden lakkautta-

misen jälkeen viljelysmaa jaettiin talonpo-

jille näiden revisalukujen perusteella.

Revlsan suuruus vaihteli eri seuduilla

jnnkin verran. Sakoskassa se nll 4 ha. Knkn
kyJän yhteinen revlsamäärä nll 5t. Toinen,

suurempi punli maata nll harvahkna ja pJe-



ntkasvuista metsäniittyä. Sitä käytettiin

kartan yhtelslaitiimena.

Patamäen suurin viljelystila nli Kaapre
Levnskaiia, yhteensä 4 revtsaa eli t6 ha.

tsäni lapsuusknti nii seuraavaksi suurin ja

käsitti 3 revisaa, siis t2 ha. Muut kytän ta-

lnt nmisilvat mikä 3 revisaa, mikä — t°

useimmat — vain kaksi tai yhden revisan,

nlipa {nkln vain punienkin revisan kokoi-

nen. Vlitelys nti vunroviiteiystä: peltomaa

nli taettu knlmeen osaan, ta niistä yksi vun-

ron perään nti aina syysviljalla, toinen ke-

vätviljalla ja knimas kesantona, »paar-

minna».

Näin pienet tilat eivät tunttaneet viljaa

edes kniltarpeiksl, {a useissa kyiän tatnlssa

nli suuri osa vuodesta syfttävä nstoieipää.

»Vähän lipasi», sannt kansa, »vatn Mikke-

listä Pärttyliin.» Se nn: ieipä tnppul Ml-

knnpäivänä, 29. syyskuuta, {a siiä saatitn

vasta seuraavan elokuun 24. päivänä, Pärt-

tyilnpäivänä. Näin vältti leikkisä sanan-

parsi.

Karjanhoito nli varsin vähäistä. Kevätsin

palkattiin yhteiset paimenet: hevnspaimen,

tehmäpaimen ja iammaspalmen. Nämä kni-

me paimenta hnitlvat kyiän kokn karjan ja

niivat vunrnn perään eri taloten runlssa.

Paimenet nttvat säännölllsesU tolspalkka-

ialsia, usein sunmalaisia, inila tult pai(nn

tnkeriin tyftnhakltnlna. Moni Sakoskan

paimen nti kntolsin Mäntyharjusta.

Aamutta varhain paimen kutki kytän

halki torvea tnitottaen, ja emännät laskivat

porteistaan eilkknnsa kyiän raitille paimen-

ta seuraamaan, tiiaita ne patasivat samalla

tavnln, jnnossa, (a emännät nttivat ne por-

teillaan vastaan. Kaievatainen näky!

Koska maanvii(elys {a karjanhntto eivät

elättäneet kyiän väestöä, hankittltn tlsätu-

tna Hatslnan kaupungista. Varsinkin talvis-

aikaan nähtiin Sakoskan miehiä Hatslnan

asemaiia hevosineen, a{n£a odottamassa.

Pietarin-päivä nii suuri juhlapäivä. Sit-

lnin pidettiin Paarilsan kytässä suuret

markkinat.

Paaritsan kylä nit Saknskan naapurikyliä

ja varstn erikninen. Sen väestö oli pun-

lekst venäjän-usknista, siis Inkeroisia, jntka

olivat koko Ruotsin vallan ajan säilyttäneet

ortodoksisen uskontonsa. Siettä käytiin

usein. Isäni perheellä oli sietiä sukulaista,

ntipa isälläni sietiä risti-isäkin, Juhana

Lattu.

Paaritsan kylässä nti ns. kuninkaan vel-

tien tain. Se nti saanut nimensä jn Paavali

t:n aikana.

tsäni äiti kertoi tästä tatosta isälleni:

Keisari Paavali käyskeli eräänä pät-

vänä Hatslnan-hnvinsa tatnusrakennusten

punlella ja tuli ns. Pyöreätie riihelle. Rii-

hen nti rakennuttanut Katariina It:n sun-

sikkl Orinv {a se seisoi isäni tapsuuden

aikana Hatslnan etetätsen kaupungtnportin

lähetiä. Keisari näki riihessä paaritsaialsen

tainnpotan, joka parhaillaan kumarassa sy-

tytteli tulta riihen uuniin. Keisari nli telkki-

sällä tuuleiia: hän n{ensl keppinsä ja kutlt-

telt miestä takaapäin. Tämä ei vaivautunut

kääntymään, vaan tuulten, että takana sei-

soi jnku venätäisistä tyfltoverelsta, tau-

sahtl vain leppoisasti: »Aiä teikl, veit.»

Keisari knskettl häntä toistamiseen: mies

samoin tnisti tauseensa: »Alä teiki, vett.»

Mutta kun keisari, {atkni härnäliyään, mies

tn harmistuneena nousi ja kääntyi katsn-

maan, kuka häntä nti häiritsemässä. Näh-

dessään keisarin hän säikähti pahntn ja

tankesi poiviiteen. Mutta keisari nosti hä-

nes maasta, sytelll häntä ja sannt: »Ol-

kaamme siis veljiä, koska sinä niin sannt.»

Paaritsan kyiän talonpoika Sykläinen sat

siis keisarin nikusta merkillisen armnn: hä-

nen tainnsa vapautettiin veronmaksusta ja

sotaväenotosta. Tätä erivapautta tatn naut-

ti vunsikymmenien a{an. Mutta kun sitten

Ateksanteri tl:n aikana annettttn takt ytel-

sestä asevelvniiisuudesta, vaadittltn Sykläl-

siäkin sotaväkeen. Nämä yrittivät vednta

vanhaan erikoikeuteensa kuninkaan vetji-

nä. Mutta keisari Ateksanteri klrtnitti bet-

dän annmuspaperinsa pääiie:

»Minä ttsekin sunritan asepatvetosta ja

minun velien! tekevät samnln.»

Snta nn kulkenut Sakoskan kytän yti.

Tnisen maailmansodan aikana rintama py-

sähtyi pariksi viikoksi Hatslnan kaupungin

iäheiie. Sakoskan asukkaat satvat mää-

räyksen jättää kotinsa parin tunnin sisällä,

ja taistelujen aikana he piileskeitvät Kous-

sulan metsissä. Kun he palastvat, oU ky-



Johan Rikkisen koulu

(Hietamäen Törölössö.)

Vuosikerta vuosikerran perään

lähteä sat kouluun Rikkisen. —
Mukana myös vuosikerran erään

laulajakin koki kaiken sen,

miten lapset hänen johdollansa

sisään pääsi luvuntaitohon,

mtten verkkaisesi] rakentuvaa

maailmassa kaikki tieto on.

Muistan hänet, pttkän partaniekan

naamoin aina sangen totisin —
nauranut el ääneen juuri koskaan,

hymyili tok' Joskus kuitenkin.

•Ehkä teistä joku vielä nousee

tiedon portahta ylöspäin . . .!•

Näin hän virkkoi kerran tunnillansa

tämä säväytti sislnläin.

Nousi toki, nousi naista, miestä,

jotka etonlleUä evältään

nauttiessaan kansakouluansa

aina muistelivat mietettään.

Hyvtn myöhään rajan taakse kuulin,

miten päättyi koulumiehen tie,

miten valtakunnan myllerrykset

selvät villat vlnkkurahan vie ...

Nyt, Jo lähes vuosisadan takaa

häntä siunauksin muistelen:

Syvän vaon kynti sarallansa

opettaja Johan Rikkinen.

26. 7.—I. 6. 75.

i 50-v. jobia-

i v. 1913.

•Rikkinen, Johannes. (Valokuva). Synty-

nyt Hietamäen Somerokankaalla 19. 12.

1651. Vanhemmat: lukkari Abram Rikki-

lästä vain rauniot Jäljeltä. Suurin osa ta-

loista oli tuhoutunut. Joonas ja Sofia Tyn-

nin tatoa el enää ole.

Vanhempieni asuintalo seisoi palkoittaan

vielä muutama vuosi sitten, samoin se pieni

talo, jonka Juhana setäni rakensi vähän en-

nen kuolemaansa. Siinä otl nyt venäläinen

kauppa. Kylään oli muuttanut paljon uutta

väestöä, Ja siellä asui vain harvoja suomen-

kielisiä.

Kun Isäni sisarentytär vuonna 1943 tähti

Suomeen, sanoivat kylän naiset hänelle:

•Kun tapaat enosi, kerro hänelle, kuinka

me olemme kärsineet.*

nen ja Maria, o.s. Meronen. Tuli seminaa-

riin kollvalmistuksella 1666. El päättänyt.

Opiskeli 2 vuotta Jyväskylän seminaarissa.

Meni sitten Pietarin opettajaseminaariin ja

päältä sen 1677. Toiminut opettajana Tokso-

vassa 1677—76, Moslnassa 1676—82, Tyrön

Ylikylässä 1662—85 Ja Hietamäen Törö-

lässä v:sta 1691. Lukkarina Hietamäellä

v:sta 1865. Kunnan äänivaltainen Ja tilien-

tarkastajana useampina vuosina. Naima-

ton.*

Otteen oikeaksi todistaen:

P.S. Törölässä hän Jatkoi vlrkojensa hoi-

tamista vietä vallankumouksen jälkeenkin

niin kauan, kuin se oli mahdollista. Sitten-

hän kalkki meni niinkuin meni.



Kylänluvut

Myllykyläs

Myö olUl suomalaisi! siihen ast ko meitä

tuotiin Suomee, a tläl kuultikkil, {ot ottaa

inkeriäisll. Suomalaisist ko lualttU ni er-

roitettii sil, fot oiliit Suomen lhmisii. Nyt
mie viiimänkl kylänluvuist mein omat tn-

kerin murteet. Murretta oi meilkii monen-
laista er paikkakuonil. Mlun ämmäin tuat],

tot ennenvanhaa ko piettii kyiäntukulot Ja

opettlit tukutaitoo seurakuntalalsil. Koulu-

tot ot harvaas Ja ettäätku ne oitiit. Linnas oi

kyt montakii kouluu, mut ei nlist välitetty

ko tapset pit opettaa to pienest plttäin ma-
tamaa. Tuilltt MytlykyUää kyläntuvut Ja

Suomest ot miärätty papiks Otto Rokkanen.

Muvas oi myös lukkaar Ja kirkonmies. Rok-
kanen ot kuulemma kova ia kiivas pappi.

Seurakuntaiaist el olleet nähneet konsaa

ennen ktrkherransa nauravan. Plent pojat

ia tytöt alko tappaissa äititöinee yhtee tal-

loo, toist hlrvlsllt kovast pappll ia ottiit Jo

itkuu purskahtamas männessää. Toist osa-

silt hyväst lukkee. Toist männllt papin

luoks ia alkoit pillittää, a lukemisest el tutt

yhtää mittää, valk osasiit koton sujuvast.

Pappi aikoo huutaa helt ia äidit oiliit har-

mllolssaa, ko pappi oli niin kiivas. Myllyky-
läs oi kaks vetiestä Jussi Ja Eerik. Ee-tä el

venytetty mein paikat kansan suus. Eerikkiä

sanottiklt Jo terikka. Jussi män ensiks Rok-
kasen ettee tukemaa Ja sai Rokkaselt kii-

tokset hyväst luvust. Tut teitkan vuoro, a

hiä ot utalapoika. MyUykytä sliatts Joen

varrel ia otlllt korkiiat penkereet mlst mäk-
kee tasketteel, eikä kerint opetelta kaikki!

puustavtoikaa. Muutakll vesselampaa teke-

mlst ot. Rokkanen näytti kohan mist pit

lukkee. terikka seiso Ja katso vua Ruamat-
tuu, Rokkanen atko tuas huutamaa. Ierikka

el sanont mittää, anto vua papin huutaa.

Rokkasen kllvastetu toppu ia hlä käsk

Ierikkaa luvettelemaa puustaavlt. Kaks
puustaavit Ierikka sano Ja pysähty. Rokka-
nen kysy: Mikä se seuraava puustaav on?

terikka ei hätääntynt, vaan huus kovat

länet: Mein Jussi, tute katsomaa mikä klu-

Vasja ja kissa

Pentikäisen ukolla oli kissa. Ukolla

oli myöskin renki, jonka nimi oli Vasja.

Vasja otti kissan polviensa päälle, silit-

teli sitä ja luki kissalle seuraavan läk-

syn:

Mie olen Mikko Matinpoika,

ja sie olet Kissa Kasinpoika.

Ja nyt mie vannotan sinnuu,

ja sie tottele minnuu:
jotta tällasen asjan sie vartie otat,

jotta suojista karkotat hiiret ja rotat

Ja sano nyt miun jälestäin: jaaaaaa.

Ja Vasja otti kissoa korvasta kii ja

nipisti siintä. Ja kissa hyvin haliasti

vastasi: »Jaaaaaaaa!»

Vuosisadan vaihteen tienoilla kuule-

mansa tarinan muisteli

Matti- setä.

kero tlä oikein on, ko en mie, eikä tuo pap-

pikaa tliiie! Sillotn Rokkanen nauro, Jot

vatsa hylly ia seurakuntatalstkll näkkiit Jot

kirkherrakl nauraa.

Katri Luippunen



ARVOKA
PERHEJ1

on onnitteluruno, jonka on kirjoittai

vos Teppo Samoojalle tämän täyttä

on latinankieliseen asuun tekstannut

Sen lauloivat päivänsankarin sukul

leellä) onnittelukäynnUlään. Lisäks

mennos oikealla.
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MUISTO
HLASTA
rvo Suominen langolleen kirjastoneu-

85 vuotta 30. toukokuuta 1975. Runon

anvetstäjä Tea Helenelund-Suomtnen.

latinakst (Ateenalatsten laulun säve-

jotttaja ttse lukt sen suomeksi. Suo-

SEPPEL = KIERTOTAHDELLE (Teppeli Samoojalle)

85-vuotiaalle

30. Toukokuussa Herran vuonna 1975
(Suomennos)

Aamun ruskoon synnyit, Suomipa vei, asetulthan

Turkuun. Kirfoltlt tehtiä, näyttämöfä.

Inkerin poikana mielesi muistaa syntymäheimos

ainlan armaisen, toimelias puhemies.

Laafaan vilsipä yhdeksättä {o vuotta samoillut

täällä sä. Siitäpä on mainehikas nimt myös.

Taimen ensimmäisen heimoa Suomisen ammoin
poimit. Vanhin oot meistä {a myös parahin.

Teppopa Turkuun kirjastoon tuli fohtetljaksi:

syystäpä neuvoksen seppele päässäsi on.

Voisiko ken luetella, sä maisteri, toimesi kalkki:

oiva opettafa oot, mies, isä templvä myös.

Hulppus tarkastain elämän asiat vähät häipyy:

metsät näät, el puut häiritä voi näkymääs.

PaJfon käynyt, palfon nähnyt tyytyvl viisas:

mailmaa huononevaa katsoa kannata el.

Ystävä vanhin, {uhlta syytä sun on kera meidän:

pitkään onnekas oo: sltt' ttoaa sukukin!

Elämänvaiheet

tähän asti

Inkerin heimo

Kirjastoneuvos

Koulu

Perhe

Viisaus

Katsomo

Onnentoivotus

Saima, Yrjö, Dorothea, Eero, Raket, Arvo.



RUOTSIN PUOLELTA

VILHO MUSTONEN:

Herra kokoaa kansansa

Jes. 54: 7—10

Puhe juhlaseuroissa Mölndalissa juhannuspäivänä

21. 6. 1975

Hyvät ystävät. Atattetin tukea näissä

tuhtaseurntssa Jnhannes Kastatan päivän

V.T:n saarnatekstistä, inka nn profeetta

Jesajan kirtan 54: 7—tO ta sanat kuuluvat

seuraavasti: »Vähäksi silmänräpäykseksi ...»

Kun kodissant iuin tämän juhannuspäivää

saarnatekstin, afattelin, että Israelin ja In-

kerin kansoilla nn meikntsesti yhtäläisyyk-

siä etämänvaiheissa, tnita aina ei tule a{a-

teUeeksi.

Herra Jumata nll istuttanut hengeltlsen

istutuksen eii viinitarhan niin Israelin kuin

Inkerin maahanktn ja nll tehnyt niissä vni-

maperäistä tyfltään satoia vunsia. Tyfi Her-

ran viinitarhassa ei aina saanut rauhassa

edistyä, knska sekä sisäiset että uiknnaiset

vihntiiset nlivat usein estämässä Herran te-

knta. Ja Jumalan täytyt kasvattaa {a nh-

tata kansaansa, jntta se ntist pysynyt Her-

ran nmana ta tunnustanut Jumalan isäk-

seen. Sillä Herra rakastaa kansaansa (a ha-

tuaa aina sen parasta.

Kun luemme Israetin kansan historiaa,

niin Herra nit varoittamatta varoittanut

kansaansa epätumaianpaiveiuksesta ta kai-

kenlaisesta synnistä {a sannnut: »Jos minut

hylkäätte ta patveiette vieraita jumatia ja

teette syntiä, niin teidän käy huonosti.» Jns

kansa oii kuutiainen Taivaallisen Isän tah-

dolle ja noudatti sitä, niin siitä oli aina hyö-

tyä {a siunausta. Mutta jos se oii uppints-

kainen ja rikkot Jumataansa vastaan, siitä

nli yleensä seurauksena tuhna, tuskaa ta

nnnettomuutta, knkn kansalle.

Niinpä Herra (nutui jn V.T:n atkana ran-

kaisemaan nmaisuuskansaansa mm. siten,

että antot sen usetta kertota vieraiden kan-

sojen alaisuuteen. Vannaan katkki muis-

tamme, miten Israetin kansa karknitettiin

Egyptin, Assyrian ta Baabetin nrtuuteen.

Ja miten se sletiä, vieraatta maalia

muisti Jumalansa, tunnusti syntinsä ta

pääst lnpuita takaisin omaan maahansa.

Ja kun valittu kansa kansana V.T:n ta

U.T:n taiteknhdassa hylkäsi Messiaansa,

Jumata vihastui siihen niin perintuurin, että

karknitti sen nmasta maastaan vieraitten

kansnten keskuuteen kahdeksi vunsituhan-

Deksi, niin että se vasta meidän päivinämme

väkevänä Jumalan merkkinä knknaa itseään

Luvattuun maahan takaisin.

Kuten {n matnitsin, Inkerin kansan vat-

heissa nn samanlaisia piirtettä kuin Juma-

lan Valitulla kansalla, Israelilla. Sekin (nu-

tut elämään satota vuosia vierattten kanso-

jen alaisuudessa Idän- ja Lännen kirknn

rata-alueella.

Kaikesta huniimatta kansatte nti hyrityä

ja siunausta, {ns se nnudatti Jumalan tah-

tna ta karttoi syntiä. Mutta tos se eti syn-

nissä ta oti tottetematon Taivaaitisetie Isäi-

teen, niin Herra rankaisi sitä esim. sodaiia,

rutotia, näläitä Ui joiiain muulia tavatta.

SUlä ketä Herra rakastaa, sitä hän myös



Kodin ja koulun

yhteistyö kasvatuksessa

Ystäväni, opettaja A. SaJefors, joutui

kerran kasvattamaan hyvin vallatonta

kuudetia Juokkaa. Harmikseen hän
totesi, ettei pojista yksikään vieJä osan-

nut kertoma tauJua. Ystäväni kutsuJ op-

pilaiden vanhemmat kokoukseen ja

pyysi vanhempia avukseen, opettamaan
pojille kertomataulua ja Isä meidän
-rukousta. Suureksi ilokseen hän to-

tesi, että oppilaiden vanhemmat aset-

tuivat tukemaan opettajaa.

Sen jälkeen pahasti ruohoitunui ope-

lusiyö pääsi jälleen raiteilleen.

A. H.

kurittaa Ja hän ruoskit Jokaista lasiaan,

ionka hän onaa omakseen.

Lopulla Inkerin kansan kävi samalla la-

voin kuin Israelin kansan. Se iouiul Jättä-

mään Isänmaansa Ja se hajoUeitiin eri ta-

hoille mullien kansojen keskuuteen.

Nyi me elämme parhaillaan läiä hajaan-

nuksen kauna. Meliä on Ruotsissa. Suo-

messa, Virossa, Karjalassa, Amerikassa.

Australiassa Ja Venäjättä jne., emmekä He-

dä, pääsemmekö enää koskaan kauniiseen

Ja rakkaaseen Inkeriin. Jumala yksin sen

lietää.

Monei ovai tältä osin 10 kaiken toivon

helnäneei. He elväi jaksa enää uskoa koko
Inkeriin. Muna vaikka emme enää kos-

kaan saisi jalailammekaan asiua Inkerin

kamaralle, meillä on kuitenkin perintönä

inkeriiäisyys, Jota ei kukaan voi meillä riis-

tää Ja jonka aina voimme kuljettaa muas-

samme. Toisin sanoen: ahkeruus, rehelli-

syys, iloisuus, vaatimattomuus ja kodin pe-

rintönä luja tuottamus Jumalan sanaan ja

hänen Johdatukseensa kaikissa elämämme
vaiheissa. Jos siis Jumala on meidän puo-

lellamme, niin kuka voi otia mettä vastaan.

Hän, joka ei säästänyt ainokaista Poikaan-

sakaan, vaan antoi hänet uhriksi meidän

edestämme, että me pelastuisimme iästä pa-

Cs

Katri Laitinen

80-VUOTIAS

Elokuun 17 p:nä täytti 80 vuotta Katri

Laitinen. Hän on syntynyt Lempäälän

seurakunnassa, Inkerinmaalla. Avioliiton

hän soimi Maili Laitisen kanssa i9i6 Ja he

elivät onnellisina 53 vuotta. Aviomiehensä

kuoleman jälkeen hän on elänyt Ruotsissa

yksinäistä elämää jo 6 vuolta, ollen hen-

kisesti ja ruumiiiilsesil hyvässä kunnossa.

Hänen runojaan ja muistelmiaan olemme
saaneet lukea Inkerin lehdistä nimimerkillä

»Lempaalainen».

80-v. syntymäpäiväänsä hän on matkus-

tanut viettämään Kanadaan tyttärensä

luokse.

Toivotamme onnea Ja terveyttä päivän

sankarille!

hasia maailmanajasta oikeaan ja lopulli-

seen isänmaahan Taivaan Kotiin.

Vaikka Herra liekin ylitsevuotavassa vi-

hassaan peittänyt meiltä kasvonsa silmän-

räpäykseksi, kuten kerran Israelilta, hän

lupaa kulienkin meiiä armahtaa, jos me
nöyrrymme hänen väkevän kätensä alle,

tunnustamme syntimme Ja rikkomuksemme
ja teemme parannuksen. Sekä uskomme
syntimme anteeksi hänen Poikansa nimessä

ja kalliissa sovintoveressä.

SUiä vuoret väistykööt ja kukkulat hor-

jukoot, mutta minun armoni ei väisty, sanoo

Herra, sinun armahtajasi, sillä hän muistaa,

minkä kaltaisia tekoa me olemme.



Helsinki 12. 7. 75 Käpylän Raviradan urheilukenttä. Takana seisomassa Lehtisien
Innokas urheiluperhe. Vas. Lauri Lehtinen, Helmi ja Pentli Lehtinen, Brila Lehti-
nen ja Penlll Lehllnen juniori. Kuvasla puulluu Tapio Lehlinen. Lehllsel ovat
myös kyykän harrastajia. Helsingin Myllypurossa heillä on ollnl asuntonsa lähei-

syydessä myös kyykkäkenllä, jossa menneinä kesinä on pelailu ahkerasll ja osal-

listuttu joukkueella kesäjuhlillemme. Edessä islumassa kilpailujen ajanollajal ja

tuomarit, vas. Seppo Kekki ja Eino Kärkkäinen. Valok O Toivokainen.

Kesäjuhliemme

— Aurinkoinen sää suosi kilpailujamme,

jotka pidettiin Käpylän Raviradan urheilu-

kentällä. Vaiileltavasli kilpailupaikka oh-

jelmineen oli jäänyl kommelluksen joh-

dosta pois kesäkuun VIesIistä. Tämä vä-

hensi osanottajia, ja osa palklnnoisla jäi

jakamalla. Varsinkin kalkki lytlöjen sar-

ja] ollval vajaalukuisia jaellavlna olevien

palkintojen suhteen.

— Enilen oli osanottajia yleisessä 3-oIIe-

iussa. Tasollisesti sen kuulantyöntö oli pa-

ras. Yleisen sarjan parhaaksi tuli Lauri

Lehtinen.

— Nappuloiden, niin lytlöjen kuin poi-

kienkin juoksut olivat värikkäitä. Jo läh-

töviivalla kalkkien käyttäytymisessä ja

asennoitumisessa havaitsi todellista tonos-

tumlsta ja yri ly»halua kilpailuun. Eikä ke-

nelläkään ollut matkan varrella aikaa ja

varaa vilkuilla sivuilleen. Vahinko oli, etlä

Petri ja Ari Kopponen myöhästyivät var-

sinaisista kilpailueristään ja joutuivat juok-

semaan matkan muiden jälkeen. Lisäksi

Ari kompastui ja kaatui kohta lähdön

jälkeen jääden kauaksi kesän parhaasta

tuloksestaan.
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Helsinki 12. 7. 75. Naisten kyykkä on leviämässä maassamme. Natsten kyykässä
kyykkänellöl ja -asetetmat avat samat kuin miestenkin pelissä. Naiset saavat kui-

tenkin oloiltaa peltnsä to metristä ia lyödä avauksen raikeen kyykkiä pois ruudu-
kosta 8 metrin etäisyydeltä miesten vastaavien tukemien ollessa tS m ja tO m.
Kuvassamme työmässä Heislngin voittoisan naisjoukkueen jäsen.

urheilukilpailut

— Inkeriiälsjuhliemme naisten kyykkä
an saanut kiertopalkinnon, josta tänä vuon-

na ali kilpailemassa kaksi nalskyykkä-

taukkuetta. Voitan vei Helsinki, täiseksi

sitalttul Turku.
— Juhliemme miesten kyykässä on kil-

pailtavana kaksi kiertopalkintoa Inkeri-

atheisten mttatien tisfiksi. Toisen kierto-

palkinnon alati kiertäväksi an tahjalttanut

Väinö Pietari KekkI (Väinö Pietarin po-

kaali) kyykkäotteiuun InkerUälset — Kar-

jalaiset, toisen turkulainen liike Kesta Pu-

ku Oy. Kesto Puku Oy:n pokaalin saa

omakseen se pokaalin säännöissä mainittu

taukkue, joka ensimmäisenä saa siihen sen

sääntöten mukaan kolme kiinnitystä.

— Miesten kyykässä oti mukana kuusi

joukkuetta. Pelit vtetiin läpt järjestelmältä

jokainen takaista vastaan. Tämä antaa par-

haimman ja aikeudenmukaistmman loppu-

tuloksen, vaikka an toisaalta alkaa viepää.

Yleensä kyykän joukkuepelit kestävät

kauan. Pelistä kiinnostumattomalle ne

saattavat tuntua pitkäveteisiltä ja latteah-

kolltakin. Vain harvat katselijat Itse pelaa-

jia lukuunottamatta jaksavat seurata kyyk-
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käturneita alusta toppuun. Näin tapahtui

nytkin. Kyykkä sinänsä on vaihe- ja titan-

i peU.

Naisten 60 m:

t. Brita Lehtinen 9,6

2. Helmi Lehtinen t3,0

3. Anneli Korkkinen t3,0

Tyttöten aUe t4 v. 60 m:

t. Jaana Toivokalnen tt,0

Tyttöten alie t2 v. 60 m:
t. Anna Korkka tt,2

Tyttöten alie tO v. 60 m:

Poikten aUe tO v. 60 m:

t. Rickhard Lundqvist t0,4

2. Esa Toivokatnen tt.t

3. Ari Hyytiäinen tt,2

4. Petri Kopponen tt,3

5. Jukka Jousimo tt,4

Polkien alie 6 v. 60 m:

t. Marko Toivokalnen tt,2

2. Ari Kärkkäinen t2,t

3. Ari Tokko t2,t

Naisten kyykkä:

Miesten kyykkä:

Juhlaottetu tnkeriiäiset—Kartataiset:

Tyttöten aite 6 v. 60 m:

t. Eitä Korkka
2. Aria Tokko t5,7

Yleinen tOO m:

t. Lauri Lehtinen t3,2

2. Tapio Lehtinen t3,3

3. Vaidemar Kärkkäinen t3,4

4. Olavi Tokko t3,5

5. Jouni Kekkt t3,6

6. Toivo Toivokatnen t3,7

7. Heikki Rautajoki t4,6

Yieinen 600 m:

t. Lauri Lehtinen 2.46,6

2. Oiavt Tokko 2.47,0

3. Helkki Rautajoki 2.56,9

Yieinen 3-otteiu (tOO m, kuula, pituus):

t. Lauri Lehtinen t037 p
2. Tapio Lehtinen 999 p
3. Vatd. Kärkkäinen 977 p
4. Otavi Tokko 697 p
5. Heikki Rautajoki 796 p
6. Jount Kekki 573 p
7. Toivo Toivokalnen 536 p

Kyykkäturnee:

i. Turun Uust Karjalaseura
2. Turun Inkeriläiset

3. Heisingin tnkeritäiset

4. Karjalan Sivistysseura tt

5. Karjatan Sivistysseura I

6. Tikkurilan Karjateiset.

Kyykkäterveisln

O. Toivofcainen.

INKERILÄISTEN VIESTIN
TUKEMISEKSI

on Ida Ahtt lähettänyt t0,-

tuesta.

Viesti kiittää

Poikien atte t4 v. tOO m:

t. Pentti Lehtinen

Poikien atie t2 v. 60 m:

t. Katevi Prähky t0,6

2. Thomas Lundqvist tt.O

3. Raimo Lamberg tt,2

4. Ari Kopponen tt,9



AJANKOHTAISIA ILMOITUKSIA

HELSINGIN PAIKALLISOSASTO

Syyskuun kuukausitilalsuus 28. 9. 75 Lokakuun kuukausitllaisuus 26. tO. 75.

tnkerikodissa Karjatatossa klo t4.00. Paikka ja atka sama.

TAMPEREEN PAIKALLISOSASTO

Osastomme järjestää seuraavat tilaisuu- pidetään ne Kalevan kirkon huoneessa

det: n:o 9.

5. tO., 9. tt. ja 7. t2. sekä vuosikokous

18. t. Kaikki tilaisuudet alkavat klo t4 ja Johtokunta.

TURUN PAIKALLISOSASTO

Turun inkeriläisten mlkkelinp&lv&Juhla sunnuntaina 5. 10. 75, alkaen kio t4.00.

Karjataisten laiossa Itäpellontie 2 Mikkeli- TERVETULOA.

HYVÄT LUKIJAMME

Muistattehan taas syksyn tulten penkoa Älkää antako sen jäädä unohduksiin, vaan
pöytälaatikkonne ja muistinne lokeroita. tattentakaa esim. Viestimme paistoille. Oi-

Sinne on varmaan ajan mittaan kasaantu- kein hyvää syksyä!

nut mielenkiintoista julkaistavaa aineistoa. Toimitus

Pahoittelemme painovirheitä, jotka sivul- rasta avustajastamme Katri Luippusesta

ia 5 ja 13 ovat muuttaneet nimiä ja teh- Katri Luipposen.

neet Särmi Koseista Sanni Kftssin ja ahke-



Tilaa asiamiehiltämme

Inkeri-aiheista kirjallisuutta

Levitä Inkeri-tietoutta

Sulo Haltsonen ym.
Inkerin suomalaisten historia 50,—

Saini Laurlkkala

Inkerin seinäkarttoja 2,00

Inkerin vaakunoita 6,

—

Inkerin lippoja 4,—
Inkerin poatlmerkkejl

sarja 20,—
Adresseja 7,—
Inkeriläisten Vleatl vuo-
deksi 1975 olisi syytä tUa-
ta. Hinla 12,—.

Hinnat kruunuissa vallit-

sevan kurssin mukaan.

Aapo Iho
Hletajyvl, Tallini mnol 10,—

Helli Suominen
Mooses Pntron ellmUterta 3,60

A. Metlälnen
Inkerin Ev.Lnt. kirkon 250 v. mnlsto-

JnlkaJan 20,—

Äänilevyjä

Inkerikuoro
Nouse Inkeri ym. 7,30
Lauri Santtu
Mnrrejnllnja 7,30

PSäasIamlehel:

Bnotalssa Annaa Paakkonen

osoitteet sivulta 2.

Inkeriläisten viesti

OSOITEOSASTO
INKERIKOTI
KAPYLANKUJA I

00610 HELSINKI 61

PUH. 793 796, MAANANTAISIN
KLO 17- 19.

MUUTATTEKO?
KIINNITTÄKÄÄ TAHAN OSOI-
TE VIIMEKSI SAAMASTANNE
INKERILÄISTEN VIESTISTÄ
KIRJOITTAKAA ALLE TJUSI

OSOITTEENNE JA POSTITTA-
KAA MEILLE ENSI TILASSA.

UUSI LÄHIOSOITE

UUSI POSTITOIMIPAIKXA

MUISTAKAA

ja lahjoituksilla

SivistyssMätiötä.

roi kysyä

neuvoja päätoimittajalta, Kirkko-

herra Matti Vironmäeltä, puh.

631 285.



inkeriläisten viesti

numero 10 lokakuu 1975



inkeriläisten viesti

TOIMITUS: Koivikkolie 6, 01620 Vanlaa 62
Päätoimillaja:
Maiti Vironmäki, puh. 631 265
VI. toimilussihteeri:
Anja Luoma, puh. 692 460

KONTTORI: Inkerikoli, Karjaialalo. Käpylänkuja I,

00610 Helsinki 61
Puh. 793 796
Auki maanantaisin kio 17—19

OSOITE- JA TILAUS- Inkerikoli

ASIAT:

TILAUSMAKSUT:

TILAUSHINTA: mk 12,— vrk. kolimaassa, Ruotsissa 15 kr.

ILMOITUSHINNAT: i/I sivu mk 200.—

Kuoiinilmoiluksel 30,

—

Kiitos- ym. iim. 20,—
Kuva ilmoiluksessa 30,

—

PAAASTAMTES Armas Paakkonen

RUOTSISSA: Tingsgalan 4 B
50253 BORAS. Puh. 033/101 650
Poslisiirtomi n:o 626047-5

PAAASTAMTES Hannu Vironmäki

SUOMESSA' Tehtaankalu 5 E 43, 00140 Helsinki 14
Puh. 662 666
PosTisiirtoIili n:o 416606-9

Lehli ilmeslyy kerran kuukaudessa

KustanTaja ja julkaisija:

INKERILÄISTEN YHDISTYS R.Y.

KANSIKUVA KERTOO:
Kuvassa oieval henkilöi, jotka osaiiisluival akliivisesli inkeriläisien siirlo-

Ioiminlaan, kokoonluival Helsingissä syksyllä 1963 muisleiemaan 20 vuolla
sinen tapahlunulta vaikeaa toimintaansa pelastaakseen Inkerin heimon
rippeel varmalla kuolemalla ja sodan {aioisla saksalaisien miehillämäslä
Tnkerislä.

Kuvassa islumassa vasemmalla: rouva Inkeri Brolherus, pääjohlaja
Erkki Tuuli, rouva Kaarina Helanen, professori Penlti Kaitera, akalee-
mikko Marlli Haavio ja insinööri Jukka Savolainen. Seisomassa vasem-
malla: toimilusjohtaja Väinö Kekki, laamanni Harry Brotherus, Iohlori

Sulo Haltsonen, rouva Maire Harjanne, agronomi Lea Lumme, opellaja
Anlli Rytkönen, opellaja Herman Raski, rouva Rylkönen, agronomi Lyyli
Ryynänen, maisleri Yrjö Lehlo, kapleeni Juho Tirranen, herra Nurmi,
kapleeni Kalle Kailera, rouva Margareella Nurmi, Ierveystarkaslaja Anni
Tukia, maisleri Heljä Hovi, maisleri Maria Virolainen, opeltaja Sanlra
YUö, Iohlori Helmi Saikkonen, Ioimislovirkailija Sylvi Heino (Apponen),
maisleri Helvi Hernua (Lehto), Iohlori Leo Yiiö, rouva Kaisu Kekki ja

johtaja Anlli Kekki.



Pääjohtaja ERKKI TUULI:

Inkeriläisyyden vaalimisesta

ja säilyttämisestä

Puhe inkeriläisten kesäjuhlassa Helsingissa Karjalatalossa 13. 7. 1975

Saatuani kevättatvella t943 määräyksen

Väestönslirtoaslaln Keskustolmistnnn tnkeri-

läisten siirtotehtäviin, en todettakaan tien-

nyt, minkälaisen kansan tai kansannsan siir-

tämisestä slUnln nll kysymys. Ylioppllas-

aikalsen heimnaatteen innnlttamana niin

tehtävään vatmis, kun kyseessä nli suoma-

laisen helmnn pelastaminen sodan tunnitta

Leningradin rintamalla. Tiesin vain, että

suuri nsa inkeriläisistä nll Leningradin saar-

torenkaan sisäpunlella, saartorenkaan utkn-

punllsista n. 60 000 Inkeriläisestä tähes kaik-

ki työkuntoiset nli ntettu asepalvelukseen

tai työpatvetuun. Sotatoimialueella nteva

väestö kärsi nätkää, {a tuhansiin nnusevat

jnuknt, tählnnä naisia ja lapsia, nll sijnttettu

tetreihin Vtroon.

Suurin piirtein vain tämän tiesin tiikeri-

Iäisistä nttaessani tehtävän vastaan, sekä

sen, että Inkeriläisten siirrosta nli päästy

saksalaisten kanssa sopimukseen.

Inkerin heimnn aikaisemmista knhtalnista

en tiennyt, kuten ei sen aikainen nuorisn

yteensäkään Neuvostoliiton atueella asuvista

suomensukuisista heimoista, juuri patjnn

muuta, vaikka luokkatoverinani knlmen

vuoden a{an nli istunut inkeriläisten tohto-

miehiln nyt kuuluva rovasti Matti Virnn-

mäkl.

En todettakaan silinin tiennyt, vaikka pal-

Jnn npinkin Inkeriläisistä ja heidän knhta-

inistaan siirtnvaiheen aikana, että tunlia

kansatta, heimntla nlt mnnivuosisataiset pe-

rinteet Inkeriksi kutsutulla alueella. Se nli

syntynyt {a koostunut sunmensukuisista

kansanheimoista Venä{äliä {a kai päänsin

Sunmesta siirtyneestä väestöstä. Se nil vun-

sisatnjen aikana kuulunut vunronperään Ve-
nataan {a Runtsiin ta nllut lähes knkn nle-

massanlnnsa ajan lännen ja Idän taistelu-

tantereena. Sotien {nhdnsta Inkerin kansa

nll mnnialta kertoia {nutunut siirtymään

asumasiinittaan \a nilut maanr{uudessakin..

tnkerin kansa nn pakanuuden {aikeen vä-

liin kuulunut kreikkalaiskatoliseen uskoon,

väliin luterilaiseen {a nilut {nskus takautu-

neena niin, että heimnveltet usknn mer-
keissä nvat käyneet sotaa vastakkaisilla rin-

tamilia.

Mitä mielenkiintoisinta nn nliut tutustua

inkeriiätsten vapaustaisteiuihin botSevtkketa

vastaan, ttsenälsyyspyrkimyksiin tai ainaktn

kulttureliisen autonnmian saavuttamiseen

vunsien t9t7—20 aikaisten Euroopan nln{en

muokkautumisen aiknihin, seurata niitä {än-

nlttävlä knhtalnita {a tapahtumia, {nlhin

eräät vielä jnuknssamme elävät nsalilstui-

vat, sekä vetää jnhtopäätriksiä, että samnin

periaattein, Itsenäisen heimnn sättyttämisen

merkeissä inkeriläiset nvat taistelunsa käy-

neet aikaisempinakin vuosisatoina, knska

kansa ntt nun vuosisadat yhtenäisenä säily-

nyt ja tisääntynytkln.

Mieleeni jäi kysymys: nnkn miliään kan-



salia ja heimolla ollul raskaampaa, vai-

heikkaampaa ja tuhoisampaa kohtaloa kuin

Inkern kansalla oo ollul? Jos luoo olisin

lienoyt, olisio suorittanut lyöol inkeriläisien

siirroo aikaoa vieläkio suuremmalla kun-
oioiluksella la rakkaudella iokerlläisiä

kohtaao.

Seo vuoksi kunkin sukupolveo velvolll-

suuteoa, eli se silleo ltseoälseoä kaosaoa,

loiseo valiao alaisuudessa, hajalle lyölyoä

lal siirtolaisuudessa, oo huolehtia siitä, elia

seuraava sukupolvi oo lietoineo kansaosa

valheista ja kohtaloista. Iokerin historia oo

erioomaineo osoilus tästä huolehlimlsesta.

Sillä saa lähes kalkki liedol Inkerio koh-

taloista, ios vaio joUakio rUltää tarmoa ja

sisua luohoo laalaao Iokerio historiaao pe-

rehlymiseeo täoä oiio moninaisleo vielle-

lysleo la viihteideo aikana. Täoä kehllyk-

seo la klihkeäo elämäorytmio aikaoa.

Siksi lällaisllo heimoo kesäluhliio oiisi

väittämältä saatava ohlelmaoumero, jossa

esilelmäo, hlslorialiiseo kulkueeo, oäylel-

män tai oäytelyo muodossa kuvallaislio ly-

hyehkö osa Iokerio historiaa tai kulttuuria

ja Inkerin maata. Silloio sulattaisimme oä-

kemämme tai kuulemamme ja voisimme

eläylyä mukaao. Kuullo karjalalsleo suur-

juhileo lälkeeo ulkopuoilsleo lausuvao, ellä

oiio komeaa kulo 7000 karlalaiseo marssi

iippuloeeo oilkio, oiio odolelliio myös his-

toriallisia kulkuetta, pelimaoolsolltajia ja

kaosaotaohuajla karlalaisuudeo symbolloa.

Joka tapauksessa lnkeriiäisteo kohlaloo

ratkaisevissa vaiheissa yli 30 vuolta silleo

mukaoa olleeoa, kun Inkerio kaosao jällellä

olevat rippeet, joista yli 60 1uhalta siirret-

tiin Suomeeo ja suuiio osa silleo 1945 pa-

lautettilo Veoäjälle, eri puolille luota suurta

maata, luiee kulo pakosta asettaneeksi llsel-

leeo kysymyksen, olivatko ouo tapahtumat,

sodao aiheuttamat, multa myös rauhanajao

seuraamukset sellaisia ja olio tehokkaita,

että ne lopullisesti hajottivat ja pirstoivat

Iokerin kansao nilo hajalleeo ja pieolln

osiin, ettei eoää oie mltääo mahdollisuuksia

koota inkeriläisiä yhleoäiseksl kaosaksl ja

yhleoälselle alueelle. Ja jos paikka, vaik-

kapa enlineo Iokeri, vapaamielisleo ajatus-

ten voittaessa kaikkialla yhä enemmäo aiaa,

iöylyisikio olio luo sodanaikaineo hajollus

ja rauhan aikaineo sulaulumioeo sljollus-

kansolhio oo valkultaout, että tuskin oykyl-

sestä sukupolvesta oo eoää Inkerio kansan

uudelieeo kokoojaksi.

Joiiekio yhtenäiselle alueelle, lonne ruo-

salmmio oo paiaooul inkeriläisiä, voisi

luoooollisesll kasvaa uusi Iokerio kaosa,

mutta se vaalisi kaikkialla muualla olevien

ja toimivien lokeriläisteo voimakasia lukea

suomalaiseo kansallisuuden ja kieleo sekä

suomalais-inkerilälsteo kullluurio säilyttä-

miseksi.

Viime sodao ja seo lälkeisel tapahtumat

merkitsivät Ilmelsesli Inkerio kaosao lopul-

lista hajoamisia. Se ei kullenkaao merkitse

sitä, etteikö inkerilälsteo, sijaltsivalpa he

missä maassa tai kuinka suureoa tai ple-

oeoä ryhmänä tahansa, luiisl pyrkiä kansal-

lisuutensa, suomalaisuuleosa ja kullluurlosa

sällyllämiseeo.

Solieo jälkeeo kaikkialla valllooul voi-

makas vähemmislökansallisuuksieo sulalla-

misprosessl suurempiin, volmakkaampiio ja

sodan volltajllo oo laaolunul ja kääolyoyl

jopa kansailisuuksieo, pieotenkin, säilyltä-

mispyrkimykseksi. Siitä oo konkreelllslm-

paoa lodlslukseoa alusmaajärjestelmleo lo-

pullioen hajoamioeo ja yhä uusieo ja

uusieo, plenteokin, kaosojeo ilsenälslymi-

nen. ETYK:ssakio päästäoeeo sopimukseeo

periaallelsta, jotka edlsläisiväl vähemmislö-

kaosallisuuksieo asemaa. Fleoleo kansojeo

merkilys kaosalovällsissä järjestöissä oo

voimakkaasti kasvanut, la taloudellisteo

Ulllymieo kehitys ja laajentumlneo, jollolo

suurteo kansojeo vaikutus olisi kasvaoul, oo

kohdaoout valkeuksia. Pieoleo kaosojeo

mielipide kansalovälisissä koofereosseissa-

kio merkitsee yhä enemmäo ja eoemmäo.
Oopa YK:ssaklo erillisillä heimoilla ja va-

pauslärjeslölliä mahdollisuus esiiolyä, pu-

humaltakaao sillä, ellä kansainvälisessä

kulttuurielämässä heimokulttuuria vledääo

ulos, kuuluipa se mihin valliooo, maanosaao
lai valliomuotooo tahansa.

Myös kotimaamme mielipiteissä oo tapah-

luoul muutosta, uudelieeo aseooollumista.

Jos muistamme, oiio sodao jälkeen radikaa-

leillemme ja ouorisollemme ei kelvannut

mikääo kansallloeo, kollmaloeo. Mikääo,

mille vanhempi poivl paoi arvoa ja mille se

oli kehitykseosä rakeotaoul. Haetliio ulkoa

uudel aatteet, uudet tavat, uusi musiikki ja

uusi kullluurikin. Aalteel haelllln pääoslo

Idästä ja radikaali kuilluuri, olmeoomaao



sen huonommat piirteet, omaksuttiin

lännestä, iähinnä USA:sta saakka, kunnes

koko iäntisen maailman ulospäin näkyvä {a

kuuluva kulttuuri oli yhtenälskansalnvälistä

ulkokohtaista samanlaisuutta, rockia, olipa

se sitten musiikkia tai maalaustaidetta tat

muuta kutttuurla.

Tällainen yhtenäinen kansainvälisyys ei

alkaa myöten tyydyttänyt ketään, ei sen In-

nokkaimpia atatia ja suosijoitakaan, kun se

el tuottanut eikä antanut mitään uutta, vain

huumaa {» humua, harhaa {a sekavia aja-

tuksia, t» ntinpä kansainvälisessä näytte-

lyssä kansallisetta pohfalta syntyneet luo-

mukset voittivat suurimmat palkinnot. Täs-

sä pari vitkkoa sitten tetevistossa eräät kan-

sainvälisesti tunnetut suomalaiset taiteilijat

korostlvatktn voimakkaasti, että vain kan-

saUiselta poh{alta lähteneellä taiteeita on

jotain annettavaa myös kansainvätlsyydetle,

toisille maltle {a kansoilie {a että tärkeim-

pänä inspiraationa ja luovan taiteen slsät-

tönä olivat kansalliselta pohjalta ja koti-

maasta, omasta isänmaasta lähteneet aiheet.

Kansan musiikki on voimakkaasti saa-

massa sitaa musiikkielämässämme {a kan-

sanomainen perlnteetltnen taide {» tavat

ovat yhä enemmän tutossa suosioon. Tämä
siksi, että suomataista makua, mlettä ja

sielua tyydyttää tietenkin eniten sellainen,

toka on säiiynyt ja kehittynyt sen omasla

elinympäristöstä. Ja sama koskee myös
multa kansoja: sekä kansallinen kulttuuri

että näkemys on yleensä kaikkiatla voimis-

tumassa. Ja korostan vielä, että siten,

omalta kansatlisetta pohjatta syntyneenä, se

myös eniten voi antaa kansainvätiselle yh-

teistyölle {a palvella rauhan asiaa.

Voimme oiia kiitollisia niitie, {otka yieisen

mieltpiteen {a erlkoisestt yleisradion vihasta

ja painostuksesta huolimatta ovat {aksaneet

korostaa kansallisten perinteiden, tapojen

ta tottumusten, kansaltisen historian merki-

tystä kaiken kehityksemme {a hyvinvoin-

timme perustana.

Erityisen suuren merkityksen tässä aset-

taisin kartaiaisen heimon työtle karfalaisuu-

den {a kansatlisten perinteiden {a kulttuu-

rin sältyttämlsessä, sillä niinkuin kansain-

välinen kulttuuri tarvitsee iaajentuakseen

ja syventyäkseen kansallisia kulttuureja, nii-

den anleja, niin kansallinen kulttuuri tarvit-

see helmokutttuurien {» perinteiden säily-

mistä.

Tässä mielessä näen inkeritäisyyden

vaatimisenkin suuren merkityksen. Kat-

soisin sen kuuluvan kulttuurikansan ta

sen kaikkien kansalaisten vetvotlisuuk-

älin, minkälaiset mahdottlsuudet tuolla

kansalla kansatUsuutensa ja kulttuu-

rinsa hartolttamiseen sttten ovatkin

Olivatpa inkeriläisyyden vaalimisen muut
tavoitteet mitkä hyvänsä, tulisi tnke-

rltäisen kansallisuuden ja yhtenäisyyden

säilyttämisen {» Inkerin historian t» kutt-

tuurtn vaattmisen kuulua niihin ehdottomiin

velvoitteisiin, jotta kunkin kansakunnan

kansatalsllle kuuluu. Vetvoltteena omaa
kansaansa {» hetmoaan kohtaan, mutta vel-

voitteena myös koko maatlmaa kohtaan,

slila kehittämällä omaa kansatllsta kulttuu-

riamme me annamme parhaan panoksemme
koko maailman kehittämisessä.

Inkeriläisten tärtestötoimlnta {a kulttuu-

rityö maassamme on sen vuoksi mitä tär-

ketntä. Tätlalsten yhteisten kesä{uhlien jär-

jestäminen yhteenkuutuvaisuushengen tuo-

misessa on mitä otottislnta, kun (uhtat sä-

vytetään inkeriläisten kansaltispuvuilla,

mahdoliisitla kyläkokouksitta, muista maista

tulleiden inkeriläisten oh{etmatia t" perin-

teeliislilä inkertiätsUtä tavolUa ja {uhlame-

notlta. Tiedän, että kaiken tuotlaisen jär-

{estäminen ta vaaliminen vaatii työtä {»

ponnistuksia, mutta kysyn vielä, eikö nyt

oiisl {o aika lähemmän yhteyden ottamiseen

niihin alueisiin itäisen naapurimme atueel-

la, jossa Inkeriläisiä suurempina ryhminä

asuu. Vuoron perään tapahtuvina laulu-,

musiikki- {a kulttuuri{uhlina {a vieraitulna,

kuten musiikki- {" kulttuurtvathtoa niin

moneila muulla sektoritta on jo otemassa.

Vain muilta Inkerin kansan ositta saaduilla

inkeriläiskansalllsllla perinteittä voidaan

luoda kokonalsinkeriläinen perinne {a kult-

tuuri, (oka sitten on vaatimisen {" kehittä-

misen arvoinen. Ruotsiin tahtoisin tähettää

terveisiä, että inkertläiskulttuurtn sättyml-

sen ta sen ymmärtämisenkin edettytyksenä

on, että suomen kieli säilyisi inkerilääsväes-

tön piirissä. Muuten koskettelemani sulau-

lumisprosessi hävtttää inkeriläiset ja Inkeri-

Iäisyyden tyystin Ruotsista jo aivan lähi-

vuosikymmenien aikana.



Mikko Korpelaisen muistolle

Turussa poistui Ikuisuuteen 1. 3. 1975

Mikkn Knrpelalnen. Hän nll synty-

nyt Venjoella, Vanhanmyllyn kylässä 24. D.

1892. Mikkn Knrpeiainen siunalliln haudan
lepoon Kuuslslnn klrknssa 8. 3. 1975 lukui-

san nmaislen ja ystävien jnuknn saatta-

mana. Ruumiinsiunauksen lnlmllli pastori

Helkki Sunmlnen puhuen lählöknhlanaan

Jnh. II: 25—26 muistaen hiljaisuudestaan

lunnellua vainajaa, jnka vlelll vanhuuden
päiviään virslkannella snllellen ja virsiä

veisaten. Käytyään nunruudessaan Haapa-
kankaan Kristillisen Kansannpislnn hän
siirtyi Sunmeen ja sen jälkeen Viroon, jossa

palveli Länsi-Inkerin rykmentissä. Sndan
jälkeen nhjasi knhlaln hänel lakaisin Sun-

meen ja Turkuun, jnssa hän asui aina läh-

lnhelkeensä asti.

Mikkn Knrpeiainen nli aatteellinen Inke-

rin mies, jnskln Ikä ja pitkäaikainen sai-

raus esliväl hänlä nllamasla nsaa helmn-

toiminlaan viimeisinä elinvuosinaan. Hän
kuului jn nnin vunnna 1932 kirjaslnneuvns

T. Samoojan jnhdnlla perustelun Inkerin

Kerhnn perustajajäseniin ja nn mm. toimi-

nut sen kassanhnilajana sekä ahkerasti

avustanut »Knllmuistoja» nimisen kerhn-

lehden lnlmiluksessa. Hän nii myös kerhnn

piirissä tunnettu herkkänä runnilljana.

Kerhnlla nli myöskin urheiluharrastuksia ja

kalkell hiihlnkllpallul lnnnslival runoihin

kulen »Hankien halki» ja »Tuulien tanssia».

Mikkn Knrpelaista nval kaipaamaan jää-

neet valmn ja sukulaiset Sunmessa, Runl-

sissa ja vanhassa knllmaassa.

Muistoasi kunnlnillaen

Suin Knrpeiainen.

Vain haja-ajaluksina nlen edellä pystynyt

esittämään nlllä näkemyksiä UI ehkä

nlkeammin sannttuna tehtäviä, jnlta näen

hajalleenkln lyödyllä Inkerin kansalla nle-

van. En uskn, että Lunjan tarknilus nn nl-

iul, ellä se anlaa Inkerin kansan kunlla ja

sammua nyi rauhan ja kansojen ystävyyden

aikana ja ehkä suuremman hyvlnvnlnnln

seurauksena, kun se nn pelastanut sen mn-
nien vuosisatojen aikana sodan, tulen, ve-

ren, näiän ja kärsimysten tuhoilla.

Näin kesän leppoisuuden aikanakin olen

sälyttämässä telile, rakkaat Inkeriläiset,

tehtäviä, velvnllteita ja ponnistuksia, multa

suntakoon se minulle anteeksi, kun se ta-

pahtuu Inhimillisen elämän ja kulttuurin,

Inkerin kansan ja inkeriläisyyden säilyttä-

misen toivossa.

LAHJOITUS
INKERILÄISTEN VIESTILLE

Olga Montonen, 5 Rkr. Vlesll kiiltää lah-

joituksesta.



Esiseminaarikurssin johtajan, Iehlori

Eero Hietakarin muistolle

Inkeriläisien kesäjuhlan aikana 12.

päivä heinäkuuta 1975 saatelliin hau-

dan lepoon suuri inkeriläisien ystävä ja

hyväntekijä Eero H i e I a k a r i.

Hänel Iuntee ja muistaa erikoisen

hyvin pieni joukko inkeriläisiä opella-

lia, jolka valmisluival opeltajiksi Ka-
jaanin ja Hämeenlinnan seminaareista

vuosina 1945—1946.

Eero Hielakari sai Iehläväkseen toi-

mia johtajana kurssilla, joka oli perus-

Iellu inkeriläisien opeltajien uudelleen

koulultamiseksi. Kurssin osanollajal

olival kaikki pohjakoulutukseltaan hy-

vin erilaisia ja eritasoisia, myös erilai-

sista olosuhteista IuIIeila, sodan kärsi-

myksel kokeneita, puutella ja nälkää
kärsineilä ihmisiä. Tämän joukon joh-

taminen oli kärsivällisyyttä, taitoa ja

ymmärlämystä vaativa Iehtävä. Pulma-
na kurssilaisilla olival sekä henkilökoh-

taisel ongelmal eitä myöskin perheiden
ja lasien Ioimeenlulohuolel ja sijoilus-

ongelmal. Kaikissa näissä asioissa kään-
nylliin Hietakarin puoleen.

Tässä tehlävässä Iulee esiin Eero
Hielakarin suuri persoonallisuus, hänen

johlamislaitonsa, hänen inhimillisyy-

Iensä sekä kyky ymmärtää ja lohdullaa.

Hän omasi suuren taidon kuunnella

jokaisen huolia, aultaa, neuvoa ja oh-

jala parhaan kykynsä mukaan.

Kurssi toimi lahjavaroin. Taloudelli-

sel vaikeudel olival suurel. Tämän li-

säksi oli epävarmaa myös kurssin sijoi-

tuspaikka. Sila joudulliin vaihlamaan
kaksi kertaa. Monia kertaa kurssin

kohdalla oli kysymys saammeko jalkaa.

Kaikki nämä vaikeudel pyslyi Hieta-

kari ralkaisemaan omalla persoonalli-

sella lavallaan. Hän pyslyi anlamaan
tulevaisuuden toivoa, noslamaan mieli-

alamme silloinkin, kun se oli Ioivotto-

mimmillaan. Ilman Hietakaria eiväl

kurssilaisel olisi valmisluneel.

Suurena apuna hänellä Iässä Iehlä-

vässä oli hänen vaimonsa, aina ystäväl-

linen ja aullavainen Sirkka Hietakari.

Tulemme aina muistamaan heitä mo-
lempia suurella kiitollisuudella ystä-

vänämme ja aultajanamme.

Elsa Raula joki.

Pyhäaamun Rauha

Pyhäaamun rauha, hiljaa huokuilee.

Temppelihin Herran, kansa kiiruhlaa.

Nykyään kyllä harvemmin isä, äili

lapsel muassaan rienlää Herran pyhää
sanaa kuulemaan.

Niin, voi meitä, jolka olemme Iaimin-

Iyöneel sen kauniin perinIeen.

On juuri sunnuntaiaamu, on hiljai-

suus ja rauha, ja niinpä Iulival nuo lau-

lun sanal mieleeni ensimmäisenä.

On elelly 30 v. yhleislä laivalla, on

siinä ollul Iyynlä ja luulla, myölä- ja

vaslamaala, mulla sunnuntail aina oval
olleel rauhallisia lepopäiviä. Appivan-
hempieni kirkkomaiksi Ioival sen oman
pyhärauhan, vaikka itse lasien kanssa
harvemmin kirkossa kävimme.

»Tule kanssani Herra, Jeesus,

Iule siunaa päivän työ,

Iule illoin ja aamuin varhain
Iule vielä kun jouluu yö».

E. R.



VANHA VALO

Harvinainen vanha kuva kertoo neljänkyra-

menenvilden vnoden takaa. Knva on ntettn

Järvisaaren Mujankylän kadulla 1930. Kn-
vassa mukan» on harvinainen henkilöhah-

mo. Jugoslavian nykyinen presidentti Joset

Bros Tito. Hän oli silloin Leningradin pno-

Inekoulussa tukemassa. Hänet oli lähetetty

knnkandekst tomalle Majan kylään perus-

tettnun patkkakunnan ensimmäiseeo Kom-

mnnnaan nimeltään Uurtaja, ja näin hän

sattui kyläläisten mukaan yhteiseen valo-

kuvaan. Ylärivissä vasemmalla valkoinen

lakki päässä on Joset Bros Tito, seuraavat

ovat: Jooseppi Klemetillä, asnn nykyisin

Turussa; Vihtori Savolainen, asnn Tallin-

nassa; Otto Klemettilä, Toksovan piirin

kansakoulnjen tarkastaja, kadonnnt puhdis-

tuksissa; Rndolf Begman,



UVA KERTOO

opettaja, koollot; Jobaoa Tallkka, asoo Tat-

tlooassa. Alarivissä: Vihtori Hotteri, k&yt-

täoyt kirjallUa oimeä Leo Helo, koollot Kar-

jalassa; häneo vatmoosa Kyllikki ja betdäo

plkko tyttöosä; heidän taka oa a o Hilja Sa-

votatoeo, kaosakoulun opettaja, asoo oy-

kyääo Tampereelta; maaovtljetUä Pietari

Savotatoeo ja puhdistokslssa kadoooot Yrjö

Savolatoeo sekä pikko poika Arootd ja

vaimo Katri, asovat Tallinnassa. Edessä

ourmtkolla Vihtori Savolaineo, asoo Petros-

koissa, ja VäloS Romppooeo. Sivusta seo-

raamassa Jobaoa Romaoa ja Juhaoa Dra-

vaottt. molemmat kootteet Kalkki moot
ovat Mujaokyläläistä, paitsi Jooseppi Kle-

mettilä, Otto Klemettilä ja Juhaoa Tallkka.

jotka asotvat Järvlsaareo Ihalaisteo kytässä.

— Kovao lähetti J. Klemettilä.



RUOTSIN PUOLELTA

Katri Suomalaisen muistolle

Heinäkuun 18 päivänä kunii örebro'ssa

Kalri Sunmalainen, bänel siunalliin

viimeiseen lepnnn 25 päivänä belnäkuula

Längbron seurakunnan klrknssa, Orebro'ssa.

lsn jnukkn nmaisla ia ysläviä nll iäsnä tilai-

suudessa. Siunauksen sunrilli lunnellu in-

keriläisien yslävä kirkknberra Kunä Aberg.

Kun seppeieel nil iaskellu baudaile, lausui

vainajan poika Alexander {ääbyvälssanal:

»Rakas äili!

Pilkä työpäiväsi nn päättynyt ia niel

päässyl Ikuiseen lepoon. Vaikka saavulllkin

knrkean iän, niin meidän mielestämme pols-

luil luntamme lilan aikaisin. On vaikea

käsillää, eitä abkeral kädel eiväl enää

knskaan nnuse sunrlllelemaan niitä mnnla

askareita, jnihin ne nilval niin tolluneel

Niin kauan kun vnimasl rillliväl niil nllul

niin abkera. El knskaan islunul inulilaana.

Me lapsel niemine Sinulle kiitollisia kai-

kesta milä nlet byväksemme lebnyl. Aina
niel katsonut meidän parastamme. El kns-

kaan aiateiiul itseäsi, vaan niel niiul ub-

rauluvalnen, auttavainen, ymmärtäväinen
ta ystävällinen. Sinulla nil vahva uskn Ju-

malaan. Uskn, innka avulla (aksnil kestää

kalkki elämäsi knvimmalkin koellelemuk-

sel. lbailien muisian robkeal sanasi vaikean
sairautesi aikana. Sannil: »Kärsimysten
kautta vnilloon»! Uskosi el knskaan bnrfu-

nul. Sinä saavutit vnllnn. Me lapsel, sekä

kaikki, jntka Sinul tunsivat, tulemme muis-
tamaan Sinul klilnliisuudelia.

Lepää rauhassa, rakas äiti!»

Kalri Sunmalainen nli syntynyt Inkerissä,

Venioen Rnniiiän kylässä, 15 päivänä kesä-

kuuta 1888. Hän nli kunllessaan 87 vuntias

ia yksi vanhimpia Orebro'ssa asuvista inke-

riläisistä.

örebro'ssa hänet tunnettiin »Sunmalai-

sen lätinä» ia nunremmal nilval antaneet

hänelle lisänimen »ilninen tali».

Knrkeasta Iästään bunllmalta nll bän ah-

kerasti nllanul nsaa kaikkiin Inkeriläisien

tilaisuuksiin, etupäässä kirkniilsiin rienlni-

bin, ei ainoastaan kntlkaupungissaan öre-

brn'ssa, vaan matkusti mielellään myös
muillekin paikkakunnille. Hän nll ahkera

kirknssa käviiä sekä harras Jumalan sanan

kuuntelija.

Hänen harrastuksensa sisälsivät etupäässä

knime K:ta. Kiriallisuus ia kukkaset sekä

käsilyiil. Vaikka bän pitkän elämänsä var-

rella nlikln saanul kärsiä ia knkea paiinn,

säilytti bän sUll buumnrinlajunsa knkn

elämänsä ajan. Lisänimi »Uninen Iäti» so-

pii hänelle malninsli. Uskn ia buumnrl nil-

val hänelle se lääke, innka avulla hän vnilli

elämänsä valkeudet.

Kiitollisuudella ia kaipauksella tulemme
aina muistamaan Katri Suomalaista.



Kurssimietelmiä ISK:n vuosikokous

Mölndalissa

ISK oli suunnitettut viikon kestävän
kurssiteirin Boräsin Inkerin Kerhon
mökitte 2t—27 p. heinäkuuta t975.

Kutsu oli tähetetty {o maatiskuussa (ä-

senseuroitte ta monette yksityisette hen-
kitölle. Inkeritäisten Viestissä oti itmoi-

ius {a samoin oti myös suutlisesti ilmoi-

tettu sekä Mölndatin etiä Hetsingin

tuhlilla kurssista. Näin voi otettaa että

{okainen toiminnasta kiinnostunut oli

tietoinen asiasta. »Monet ovat kutsutut
mutta harvat vatitut.» Kurssitte oti

itmoittautunut etukäteen johtajat mu-
kaantaskettuna 9 henkitöä. Kurssitte

saapui näistä 6 henkitöä, joista 4 on mu-
kana toiminnassa. Hieman masentunee-
na täytyy todeta, että noin 5.000 :sta in-

keritäisestä on kokonaista 6 kiinnostu-

nut tutevasta inkeritäisestä foiminnasfa.

Tässä yhteydessä heräävät kysymyk-
set: Onko ISK oikeatta asialla? Tarvi-
taanko yteensä järjestynyttä toimintaa
inkeritäisten yhteydessä? Onko sopivaa,

että inkeritäinen toiminta tuovutefaan
muutaman yksityisen henkilön yksityi-

seksi asiaksi? Mistä johtuu näin tievä

mietenkiinto inkeritäisyyden hyväksi?

Asiasta toiseen. Mittainen on inkeri-

täisten kiinnostus Inkeritäisten Seura-
kuntakolisäätiön tulevaisuuteen Ruot-
sissa? Mötndalin kesäjuhlilla oti järjes-

tetty säätiön vuosikokous. Tähän ti-

taisuuteen tuli 5—6 henkitöä. Kokous
jäi pitämättä mietenkiinnosfuksen
puutteen takia. Herää kysymys: Vas-
taako seurakuntakoti ©orasissa atun-
peräistä tarkoitusta? Mitä on tehtävä
taton kanssa? Myydäänkö pois koko-
naan?

Jos tekee mielesi vastata näihin ky-
symyksiin niin tartu kynään ja tähetä
mietipiteesi Inkeritäisten Viestin toimi-
tukselle. Toivomme asiasta mietipifei-

den vaihtoa.

»Mukana o 1 1 u I ».

iSK:n vuosikokous pideuiin Mölndalissa

Fässbergskoianilla 20. kesäkuula 1975. Läs-

nä kokouksen alkaessa n. 32 henkilöä.

iSK:n puhi. Altred Saklaniti avasi ko-

kouksen ta loivoiti läsnäoliiai terveiul-

leiksl vuosikokoukseen.

Aänioikeuteuuia eri paikkakunnilla oli-

vai: Inkerin Kerho Boras: Juho Korpelai-

nen, Emilia Pyykkönen, Wickior Kainelai-

nen, A. Jämsä, T. Jääskeläinen. Eskilstuna:

Juho Kemppi, Väinö Kemppi. Gävle: Len-

nart Matikainen. Jönköplng: A. Saklaniti,

A. Kapanen. Räda: Vikior Tilkku, Anni
Tervo. Väsieras: Maria Toikka, Henrik

Toikka, örebro: Malli Randeteli, Nikolai

Rokka, Arvo Hynen.

Vuosikokouksen puheemohiaiaksi valit-

tiln Alfred Saklarrtti ja sihieeriksi Juho
Kemppi.

Pöyiäklrjan tarkasiajlksi vaJlulln Arvo
Hynen ja Vikior Suomalainen, joika myös
loimivai ääntenlaskijoina.

Todeuiln kokous lailliseksi Ja päätösval-

laiseksi.

Puheenjohtaja luki kokouksen työjärjes-

tyksen, joka hyväksyiiiin sellaisenaan.

Hyväksyttiin johtokunnan laailma loi-

miniakeriomus kuluneella toiminiavuo-

delta.

Esliettlln tilinpäätös ja Ullniarkastajien

lausunto.

Kokouksen päätöksen mukaisesii myön-
netiiln tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille

ja johiokunnatle lllintarkastajlen lausunnon

mukaisesii.

Hyväksyttiin johtokunnan esittämä loi-

mintasuunniielma, jossa mainituin, elia

talvijuhlai jätetään pois ISK:n ohjelmasta.

Talvijuhlan voi järjestää jokainen paikal-

lisjärjestö mielensä mukaisesii. V. 1976 ke-

säjuhla jäteitiin johtokunnan harkittavaksi.

Tuloarvio 4550:— kr, menoarvio 4900:— kr.

Vuosimaksu pääteltiin piiää entisellään

eli 3 kr jäseneltä.

Varsinaisiksi jäseniksi johtokuntaan kol-

meksi vuodeksi valiitiin Alfred Saklaniti.

Viktor Suomalainen ja Nikolai Rokka.

jatkuu sivulle 13.



OPI RUKOILEMAAN!

Jo joiJakin vuosia siJJen, pyydeJJiin

opeJUja Leiniä TurusJa juhJapuhujaksi

Borisin kesäjuhlaan.

MaJkaJJa hän kuiJenkin sairasJui,

niin eJJä juhJapuheJJa piJi supisJaa

kaikkein Järkeimpään. Hän sanoi:

•ÄidiJ, isoäidiJ, opeJJakaa JapsiJJenne

Jsämeidän rukous suomeksi*.

Tuon lyhyen puheen muisJan niin

kauan kuin eJän!

Rukouksen JuJee kuiJenkin oJJa viJ-

piJöntä sydämen asiaa Jsän ja rukoiJi-

jan välisenä yhdyssiJeenä, joten kaJson

oJevan viisainJa anJaa MaJJeuksen opeJ-

Jaa se seJJaisena, jona MesJari itse sen

häneJJe opeJJi, sanoen: »Kun rukoi-
le J J e, äJkää o J k o niin kuin
uJkokuJJaJuJ; siJJä he m i e-

JeJJään seisovaJ ja rukoiJe-
vat synagoogissa ja katujen
kuJmissa, eJJä ihmiseJ h e i-

däJ näkisiväJ.
Vaan sinä kun rukoiJeJ,

mene kammioosi ja suJje
ovesi ja rukoiJe tsääsi, joka
on saJassa.

Kun rukoiJeJJe, niin älkää
Jyhjiä hokeko niinkuin pa-
kana), jotka JuuJevaJ, eJJä
heiJä heidän monisanaisuu-
tensa Jähden kuu J Jaa n.

ÄJkää siis oJko heidän
kaJtaisiaan, silJä teidän
tsänne kyllä tietää mitä te
tarvitsette, ennenkuin Hä-
neltä anottekaan.» (Matteus 6:

5—8)

«Rukoilkaa Je siis näin:

Isä meidän, jnka nJet taivaassa]

Pyhitetty nlkoon sinun nimesi;

tuJknnn sinun vaJtakuntasi;

tapahtukoon sinun tahtosi myös maan
pääJJä niinkuin taivaassa;

anna meiJJe tänä päivänä meidän
jnkapaivainen Jeipämme;
ja anna meilJe meidän veJkamme
anteeksi,

niinkuin mekin annamme anteeksi

meidän veJaJlisiJJemme;

äläkä saata meitä kiusaukseen;

vaan päästä meitä pahasta,

sillä sinun nn vattakunta ja vnhna ja

kunnia iankaikkisesti. Amen.»

(MaJJeus 6: -J3).

Onhan rukouksessa meiJJä yhJeys

Isään; siinä me saamme puhua ja ker-

toa HäneJJe kaikki huoJemme, sekä

pyytää Hänen apuaan siJJoin kuin mei-
dän oma apumme ei enää riiJä, Jahi

emme pysJy näiJä eJämän risJiriitoja

ratkomaan. Hänen JahJonsa mukaisesti.

SamalJa saamme kiiJJää HänJä kaikes-

Ja siitä, miJä olemme osaksemme saa-

neeJ elämämme varreJJa.

SamaJJa saamme todeta: rukous ei

oJJut turhaa, kunhan meidän uskomme
on olJut edes sinapin siemenen kokoi-

sena, tuossa rukouksessa.

V. Raski, örebro.
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ISK:n vuosikokous...

jaikoa sivulta 11.

Varajäseoiksl kolmeksi vuodeksi vallllUo

Väloö Kemppi ja Mlkko Silvaslin lilalle

yhdeksi vuodeksi Martla Pappioeo.

Varsloaisiksl lillolarkastajiksl yhdeksi

vuodeksi vallllUo Arvo Hyoeo ja Malli

Raodefell, varallllotarkaslajlksi valllllio

Toivo Jääskeläioeo ja Viklor Kaioelaioeo.

lSK:o puheeojohtajaksi valillilo yhdeksi

vuodeksi Alfred Saklantll.

Mulla loimikuolia el valillu. Tämä leh-

lävä valluutelliio johlokuooalle.

Pääleltilo pilää vuoslkokoukseo kutsu-

misiapa eollsellääo. Umoitetaao kirjeitse

läseoseuroille kaksi viikkoa eooeo ko-

kousta.

HyväksyUilo Tukholmao Inkeri Kerho
lSK:o jäseneksi.

Nikolai Rokka Umollli, eitä lähäo meo-
oessä (1975-06-20) oo keräily Väloö Pietari

Keklo rintavelstosla lai muotokuvaa varteo

3.748 kr.

Puheeojohlaja Umollli, eitä johlokuooao

päälökseo mukaisesll Boräsio Inkeri Ker-

hoo mökillä pldelääo leiri heloäkuuo lopul-

la 1975 ISK-.o toimlhenkllöUle sekä muille

jäseollle vaikka osaoolto Iällä kerlaa oäyl-

tää vähäisellä. Kutsu oo lähelelly jäseo-

seurolUe.

Heorlk Toikka Umoilll, eitä örebrohoo
pyslylelyo muislokiveo Ueoppaita oo saa-

tavlssa ja olltä voi levlllää tässä juhlassa.

Puheeojohtaja klllll eolislä johlokunoao

jäseoiä heidän tekemäslääo lyöslä Järjes-

tömme hyväksi ja lolvottl uudel jäseoel

terveluUelksi johtokuolaao, häo klllli myös
kokoukseo osaoollajia ja päälli kokoukseo.

Aika ja paikka kulen yllä.

Alfred Saklaolll

puheeojohtaja

Juho Kemppi
sihteeri

Arvo Hyoeo Viklor Suomalainen

PöyläkJrjan tarkastajat.

Viikking vei

Vainosilta

Inkerin

En uskols luoUalsl toeo leoks, a oli sllo

vua käi.

Kasvoi kauoolar ruotsio mual, puoapos-

kiseks, hopeakulriseks. SU yks Vlikklog

lulj ja vei.

Ryöslö ei oonistaol läl kertaa. Hyö
joulull kll Saksao rajal. Näel Saksao muao
lainpykäläl selsool vlel kohalla, el slel ao-

oeta Ruotsio ouorteokaa vallastella, uuv-

veo muojio mukkaa. Saksao viraoomalsel

käskUl ouorla kiäolymää lakaisu koljpal-

kallee ja käymää eoslo vlhll, sil vasl lulla

lyöohakkuu.

KuuUessaa läsl. kuohahllll kummil, kuo-

mal ja kalmal. Pojal paoolll käräjäosä

käyolllo, uhkasill selkäsaunaa VlikklogUle,

mul loineo el ymmärtäoyl, miksvarl ollaa

häoel äkäsii. Miä sle oyl tolkuttammaa

hell, elia ellää yhes lylöo kaos vihkimältä,

loukkaa heimoo kuoolaa!

Sulhasmies puolust itsejää, lunousl jou-

luvaosa pullaa. Hiä luk ilseeos diploomi-

iosloödriks. Velkaaolul. SU el lyötä, eikä

rahhaa. Sosiaallhuolloo porhot käskUl

molotsolta lulemaa heijeo asiakkaaksee.

Siihe oöyrytykseo kurmuksee ei harpanl

poika, el lasseisl lytlö. Hyö keksllt kuo-

olaUee pelaslukseo ja läkslil muao pakkoo

Saksaao.

Jussi Vainonen, Garphyttan.



Isäni muistolle

Ei tunne tietänsä ihminen, eto on
kuin haihtuva hetkinen.

Sinä, isäni, kutrit monentaista tietä

eteenpäin. Monasti tie oli vaikeahko
kutkea. Nuorena kultit sitä nuoruuden
innolla, niissä otosuhteissa, toissa etilte,

siettä Lempaatan Mustitankytän, ehkä
mietestäsi kauneimmassa paikassa.

Minä, isäni, muistan sinut kauaksi

taaksepäin, vaikken Lempaatan ajasta

lähtien.

Muistoni ovat pienen tytön suuresta

isästä, totta oti aikaa minutte. Monet
yhteiset retket, metsän sataisuudet,

muurahaispesät, sammat pehmeä sata-

peräinen, tintujen laulut, sinne me yh-

dessä menimme.

Hän edeltä, minä perässä, potven kor-

kuisena, metkein juosten.

Potkumme oti kapea, isä siirleti oksal

sivutte, ellei pientä otisi satultanul mi-

kään.

— Vatot, varjol vuoroin vaihtetee . .

.

Oti ihminen täheinen, kenette puhua
ta kenetlä kysyä mietipidellä.

Ajan ralas pyörii, elämä kutkee

eleenpäin . .

.

tsäni sanoi: »On hyvä otta nyi».

— Nylkös vasta, kun jätkäsi kutku

on lutlul tyhyeksi ja köpölläväksi?

Tämä hyvyys lulikin kovin tyhyl-

aikaiseksi.

Kun äidin kanssa suunniltetitte

uuden, soman kodin tailloa, jonne sinä,

isä, el hatunnul tähleä.

Vai liesilkös, isä, jo silloin taivaan

kodisla?

Jonne jo malkasil ja lieläsi kuljit

Vietä viimeisiltä voimittasi, me kolmi-

sin sairaatan käylävättä kutjimme.

Istahdil luolille, katsellen nurmik-
koa, jonka oti aurinko potltanul.

Kirjastoneuvos, maisteri

Teppo Samooja
1890. 05.30 — 1975. 05.30

Suomen Turussa.

Motto: »Kuka ei uo käynt Skuoritsas

ni heä sitä ne znaet.

Ai jesti hänet rasskazalj,

ne heä ne ponimaet.

kotoinen hokema.

Siinäpä taika on sanoltu lälleenl

- Skuoritsan poikapa rämillä jälleen:

sitkeä, sinnikäs, ponteva veikko.

Mitäpä siitä, jos näkö on heikko —
äty kuin sinistä sähköä läynnä!

- Siettäpä monasti muinoin oon

käynnä,
kuuttunna Skuoritsan kumeal kettot,

nähnynnä viljavat, satoisal pellol ...

Sinnepä kaivalen nähnyt oon unia —
olihan Skuorrtsa naapurikunla!

- Kiilläen Sinua kaikesla siilä,

milä ei kuvaamaan sanani riitä,

tolean vain, eitä uljaatta näytät.

Vietäkin lerävää kalpaasi käytäl.

tnkerin lippua ylväänä kannat,

kansasi puotesla parhaasi annal!

Kiilläen, asevetjeydellä

Aapo Iho.

Sittoinkin uskoin, sinä paranel vietä.

Sunnuntaina t3. 7. t975 ketto 6.00

olil lullul peritte ja nukkunul pois

iäksi.

Hyväsli isä.

Sinua kaipaava lyltäresi

t4



AJANKOHTAISIA ILMOITUKSIA
HELSINGIN PAIKALLISOSASTO

Lokakuun kuukausitilaisuus tnkerikodissa kello t2.00 toulumyytäisillä tnkerikodissa £a

Kartalatalossa 26. tO. 75 klo t4.00. tatkuen toulutuhlalilaisuutena kello t3.00

Marraskuun kuukausitilaisuus vietetään
Kartalatalon Yläsalissa. Huomatkaa aika!

pikkujoulun merkeissä 30. tt. 75 alkaen TERVETULOA.

TAMPEREEN PAIKALLISOSASTO
Osastomme tärtestää seuraavat tllalsuu- Kaikki Ulalsuudet alkavat klo t4 ja pide-

det: lään ne Kalevan kirkon huoneessa n:o 9.

9. tt. ta 7. t2. sekä vuosikokous t8. t. Johtokunta.

TURUN PAIKALLISOSASTO
Muistotilaisuus Turussa tnkerin suoma- lisesll Siunauskappelissa kelto t3.00.

laisten vamatien muistomerkitlä Pyhäin- Kahvita r£oilua ta ohtelmaa Karilaisten

päivänä 1. 11. 75 kello 12.00 sekä kunnia- talolla ttäpeUontie 2 ketlo t4.00.

käynti karjalaisten muistomerkillä.

Tamäo jälkeen hartaustilaisuus mahdol- TERVETULOA.

HYVÄT LUKIJAMME
Muistattehan taas syksyn tullen penkoa Älkää antako sen jäädä unohduksiin, vaan

pöytälaatikkonne ja muistinne tokeroita. tallentakaa esim. Viestimme patstottle.

Sinne on varmaan ajan mittaan kasaantu- Oikein hyvää syksyä!

nut mielenkiintoista julkaistavaa aineistoa. Toimitus.

SUKULAISIA ETSITÄÄN
Eva Puolakainen o.s. Pekonen, Söder- Venäjälläl Lyymäen kyläsiä, Venjoen seura-

forsgatan t7 D, 5025t Boris, Sverige, etsii kunnasta, viety Saksaan Inkeristä. Äiti

sisarensa tyttäriä: Mari, synt. t925 ja Ida, kuoli Saksassa, sen jälkeen tyttäret tuotu

synt. t932 (äiti Helena Jääskeläinen, o.s. Suomeen, ovat nyt ehkä naimisissa Suo-

Pekonen, isä Matti Jääskeläinen, kuotlut messa.

BORAS

Inkeriläisten seurakuntakotisaatiön toimintakertomus; selostus menoista ja tu-

yieinen VUOSIKOKOUS loista; puheenjohtajan ja johtokunnan va-

pidetään 9/tt Gustav Adolfin seurakunta- Utseminen vuodeksi t976.

talossa klo t5.00. Vuosikokouksessa käsitel- Vuosikokoukseen ovat kaikki asiasta kiin-

lään seuraavat asiat: tili- ja vastuuvapau- nostuneet tervetuttelta.

den myöntäminen johtokunnalle; luetaan Puheenjohtaja.

Pyhäinpäivänä t. tt. 75 klo t4.00 muisto- Kahvitarjoilua ja juhlaseurat Olaus Petrin

jumalanpalvelus ja Pyhä Ehtootllnen St. seurakuntatalolla.

Mikaelin kirkossa, saarnaa pastori S. Erk- Tervetuloa mukaan katkkl tähelta ja

stam. kaukaa. A. H.

Seppeteen lasku mulstokivetle kto 16.00.



Tilaa asiamiehiltämme

Inkeri-aiheista kirjallisuutta

Levitä Inkeri-tietoutta

Sulo Haltsonen ym. Inkerin selnlkarttoja 2,50

Inkerin suomalaisten historia 50,— Inkerin vaakonnlta 6,

—

Saini Laurlkkala Inkerin lippoja 4 —
Rnvasll S. J. Lanrikkalan eUmlkerta 14,- Inkerin postimerkkejä

Aapo Iho sarja 20,

—

HletajyvS, Tallini mnnl 10,— Adresseja 7,

—

Helli Suominen Inkeriläisten Vlesll vuo-

Mooses Pnlron ellmikerU 3,50 deksi 1975 olisi syylä »hi-

la. HInla 12,—.
A. Metlälnen
Inkerin Bv.Lnt. ldrknn 35* t. mnlsto- Hlnnal kruunuissa vallll-

Jolkalsa 20.— sevan kurssin mukaan

Äänilevyjä Pääaslamlehel-
Inkerlknnro
Nnase Inkeri ym. 7,50 Runtslssa Armas Paakknnen

Laari Sanlln Snomessa Hannn Vlrnnm&kl
Mnrrejnllnja 7,50 osoilleel sivulla 2.

inkeriläisten viesti

OSOITEOSASTO
INKERIKOTI
KÄPYLÄNKUJA I

00610 HELSINKI 61

PUH. 793 796, MAANANTAISIN MUISTAKAA
KLO 17 — 19.

MUUTATTEKO? testamenteilla ja lahjoituksilla

Inkeriläisten Sivistyssäätiötä.

KIINNITTÄKÄÄ TÄHÄN OSOI-
TE VIIMEKSI SAAMASTANNE Testamenttiasioissa voi kysyä

INKERILÄISTEN VIESTISTÄ neuvoja päätoimittajalta, Kirkko-

KIRJOITTAKAA ALLE UUSI herra Matti Vironmäeltä, puh.
OSOITTEENNE JA POSTITTA-

631285.KAA MEILLE ENSI TILASSA.
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Muinaisia muistellessa

Tykkimäki

Krasnojeselon sotilasleirin läntisen

puolen alueella oli n.k. Tykkimäki. Rop-
sun tietä tultaessa Krasnojeseloon yli-

tettiin keskustassa Pietariin menevä tie

ja siitä eteenpäin vähän toistasataa met-
riä, niin edessä oli Krasnojeselon soti-

lasteiriaJue.

Tien oikealla puolella oli jokseenkiin

syvä rotko (teltta-alue) ja vasemmalla,

ehkä sadan metrin verran tiestä mäki.

Mäen päälle oli sijoitettu iso tykki.

Tykin putken suu oli suunnattu sotilas-

leiriä kohti.

Ainoastaan ruutipanoksella ammut-
tiin tykistä yksi laukaus joka ilta, soti-

lasleirin (manoveerien) aikana kello

iltaa, mikä oli ajan merkki. Silloin oli

toimitettava nimenhuuto kaikissa jouk-

ko-osastoissa. Manoveereihin osallistui-

vat jalkaväki, ratsu- ja tykkiväki. Ni-

menhuudossa oli kaikkien oltava pai-

kalla, paitsi niitä, jotka olivat komen-
nuksella.

Nimenhuudon jälkeen laulettiin Isä-

meidän rukous ja keisarin hymni, jonka

jälkeen säännönmukaisesti oli mentävä
nukkumaan.
Aamulla kello kuudelta oli päivystäjän

herätys. Aamuteen kanssa haukattiin

mitä oli tarjolla. Leipää oli tarpeeksi ja

ostaa sai omasta kaupasta vehnäistä ja

muutakin oli myytävänä. Kun tee oli

juotu, oltiin valmiit menemään mihin

päällystö lähetti.

— Hyvin usein olivat solamiehet ma-
nervis meidänkin kylän laidunmailla ja

Peltoloillakin. Kun olivat suuret maner-
vat, keisari oli seuraamassa miten pojat

»sotivat», niin silloin ei peltojakaan

kaarrettu. Suoraan vaan pojat menivät
komennuksen mukaan. Silloin talonpo-

jilta ransattiin paljon viljapeltoloi ja

ryytimaita.

Jälkeen manoveerien sitten sotaher-

rat ajelivat kunnanvanhinten kanssa
katselemassa ja arvioimassa talonpoi-

kien talloiittuja maita. Tavallisesti jok-

seenkin tyydyttävästi tulivat vahingois-

ta korvausrahat, se riippui paljon niistä

kunnan ja kylän vanhimmista (stuaras-

toista ja starssinoista).

Kun olin vielä pikkupoika, niin sil-

loin manoveereissa venäläiset asettivat

tykit mäkien päälle ja kukkuloille, mut-
ta kun olivat japanilaisten kanssa so-

dassa, nin niitä oppivat asettamaan ty-

kit alavaan maastoon ja puiden oksilla

maskeeraamaan.
— Kuularuiskut hankittiin vasta Ja-

panin sodan jälkeen.

Niinkuin edellä olen jo maininnut,

olivat sotilaat hyvin usein meidänkin
kylän mailla sotaharjoituksissa.

Eräänä iltapäivänä noin kello kuuden
tienoissa tuli heitä iso joukko kylään ja

pystytti telttansa talojen tarhoihin

(tavallisesti kaikissa taloissa oli osa

tonttimaata ruohikkoa, missä mm. etä-

pelloilta noiveena tuodut heinät kui-

vattiin). Heillä oli olkiset letonat jokai-

sella miehellä mukana, jotka levittivät

alleensa, kun kävivät nukkumaan.
Mutta ensin he söivät illallisen, keit-

toa ja puuroa.

Keittovälineet olivat silloin vielä vaa-

timattomat Oli kaksi hyvin isoa mal-

mikattilaa, jotka sijoiteltiin lähteenojan

pengermään.



Lapiolla kaivelliin juuri sopiva lila,

ellä kallila siihen mahlui jääden siihen

kiLnteislä korvistaan riippumaan, kalti-

lan alle kaiveltiin pesä, mihin puul sy-

lytelliin palamaan. Halol heillä oli mu-
kana. Kallilan Ukapuolelle he jälliväl

aukon, mistä luli ja savu kohosi ylös.

Lienen ollul silloin noin kuuden vuo-
den ikäinen ja veljeni Paavo oli minua
kahla vuolta vanhempi. Hänen kans-
saan — loisiakin poikia oli — juoksen-
telimme sotamiehii katsomas.

Seuraavana päivänä, kun solilaal pur-
kival lelliänsä ja läksiväl pois, minä ja

veljeni läksimme katsomaan heidän
lelltansa sijoilte, ellä eikö ne mitään
pudottaneel. Ja siellä juoksennelles-
samme veljeni jalkapohjaan pisti puik-
ko, se oli jäänyl maahan pyslyyn niistä

leltan kiinnilysvaajoista (puisista). Se
lielysli koski kovasti ja me juoksimme
ilkien koliin. Puikko hyvin näkyi missä
se oli, multa kynsillä el sila saalu pois.

Isä lainasi partaveitsen naapurista Iho-
tan Oskalta ja sillä leikkasi haavaa
isommaksi, jolla sai vedelyksi puikon
pois. Veljeni ilki koko ajan. Kun likku
oli saalu pois, ilku lakkasi, haavan
kohta pesliin, hämähäkin kinoa panliin

päälle ja puhlaalla rievulla käärilliin

kiinni. Jalka parani aikanaan ilman
viholtelua (lulehdusta).

— Aina kun solamiehel tulival sota-

harjoi luksiin, meillä pikkupojilla oli

hauskaa. Heidän {äijiltään me keräsim-
me kiväärin palruunan hylsyjä ja

myimme ne räpäkkömiehelle (lumppu-
ri), taikka vaihdoimme kauriskaan (sii-

rapilla makeutellu ohul soodalla nosta-

lellu leivonnainen) lai palapilliin.

— Kesällä 1894 saluin näkemään [a

kuulemaan, kun Krasnojeselon suunnal-

ta pitkin Ropsun lielä käymäj alkaa
eskadroona Suomen kaartilaisia ajoi

Ropsun suuntaan. — Vasta aikojen ku-
luessa sain kuulla ketä he olival. Mis-
täpä silloinen 9-vuolias inkeriläispoika

olisi lietänyl, ketä Venäjän sotaväessä
palveli. Ihmellelipä vain itsekseen, kun
kuuli solamieslen puhuvan suomea.
Sillä Inkerin pojat oli sekoitettu venä-
läisten joukkoon ja puhultiin tielysti

venäjää.

Palataanpa luohon eskadroonaan.
Upseeril ratsaslival edellä ja puhui-

val outoa kieltä, nähtävästi ruotsia,

multa sotamiehel hiljakseen rupalteli-

val keskenään suomen kielellä ja sitä

minä kovasti ihmeltelin itsekseni.

Heidän vaaleluksensa oli venäläisen

sotilaan.

Kaikilla oli liinaharjahevoset, ne oli-

val keskikokoa.

Lienevätkö olleel menossa solaharjoi-

luksiin.

Silloin lienee ollulkin viimeinen
vuosi, kun Suomen pojal suorillival ase-

velvollisuultaan Venäjän armeijassa.

Ainakaan ei heila seuraavana kesänä
näkynyl eikä kuulumi 1.

Nyi muutama sana kasakoista. Kasa-
kal suorittival asevelvollisuultaan omil-

la hevosillaan ja olival hyviä ja vikke-

liä ratsumiehiä. Aseina heillä oli ki-

vääri, miekka ja pislin. Ja niin tottu-

neita he olival ratsastamaan, eitä mies
kuro lii oHamaan maasta hopearahan
hevosen juostessa läyllä laukkaa.

Kuulemani mukaan he lapsesta asti

opelleleval ratsastamaan ja myös aivan

nuorena osallisluval miekkailu- ja am-
pumaharjoituksiin.

Silloisen sotilassäännön mukaan soti-

laan lukka oli lyhyeksi leikaltu. Mutta
kasakoilla oli pilkä tukka, hieman kor-

van alapuolelle, ja lasaiseksi oli heidän
lukkansa leikattu.

Kivääriä he piliväl selässään perä va-

semmalla kupeella, muilla ratsumiehillä

oli kiväärin perä oikealla puolella.

Viimeksimainiluilla ei ollul kivää-

reissä pistimiä kulen kasakoilla.

— Tserkesseillä oli samanlainen aseis-

lus kuin kasakoilla. Tserkessil kuului-

val keisarin varliojoukkoihin. Heidän
vaaleluksensa ei ollul kenttäharmaa,
vaan kiiltävävarlisel saappaal, hyvin
isluval suoral housul fa ohulla mustaa
verkaa oli päällysvaate, yläosa varta-

lon mukainen, helmaosa hyvin väljä.

Viistoon ommel lu palruunavyö korisli

molempia rintapieliä. Ja korkea musta
krimilakki oli hiukan kallellaan päässä.

Miehel olival pitkiä ja solakoita, hevo-

sel olival mustia ja parhaita juokse-



Katri Laitinen vietti BO-vuotissyntymäpätvi&än Kanadassa. Kuvassa
pätvänsankari juhlavieratneen kuuntelemassa Heimi-tyttären lausu-
maa oheista juhlarunoa.

Rakkaalle äidilleni

Nyt kas ystäviä ompi tässä:

Suomesi', Saksast', Ruotsisi' Caoadasta.

Suurta juhlapäivää viettämässä

— syotymäpälvää äidlo armaao.

Kaikki kas seo tietää varmaan:

täoääo äiti SO täyttää

vaao viell' ouoretta ja ookketatta oäyttää.

Kuitaa hohti viijapeitot

kauoiisti soi karjaketiot.

Uoout tauloi, iehdot soivat

metsäo hoogat huralooivat.

Kertomista olis ooista

meooeeo ajao asioista.

Perhe-etost, karkoitukslst

sota-ajao rasituksist.

Syotyoyt oo äiti Iokerissä, Lempaatassa

Kas maata kauoiimpaa ei tie maailmassa.

Siett' oo kauoiit järveo raooat

kultaa oo sen raooao saooat.

Vieraaksemme oomme saaoeet äidio.

Siis uohotaao oyt jääkööt meooeet.

Täoä merkkipäiväoäst

sua muistaa uudet ystäväsi.

Mioäkio siis toivotao:

Terveyttä, Iloa

eiämäsi iaipateetie, jokaisetie asketeetie.

RakkaudeUa tyttäresi

Hetmt.



Rekimatka Liissilän mummolaan
jouluaaton aattona

Oli varhainen aamu, kun minut ja ptk-

kuvetjenl temmattiin kiireisin käsin täm-
pimlstS vunteistamme. Meidät syötettiin ja

juntettiln sekS puettiin puhtaisiin vaattei-

siin, minut jnpa juhlamekkoon. Kitreestl

äiti alknl kääriä matkahunpltn vetjeänl,

jnka nti vasta vuoden Ikäinen. Mummn,
Isäni äiti, jnka asui kanssamme, alknt kie-

toa minua. Aluksi saimme ympärillemme
tsot, pehmeät villahuivit, minkä jatkeen

meidät kiednttiln kntikutnlsiin villahunpiln

siten, että hunvan ytäkubna asettui pään
ympärille kasvnjen jäädessä näkyviin. Sit-

ten meidät vielä pyöräytettiin paksujen

vanutäkkien sisään niin, että yksi kutma jäi

vapaaksi ja nti vedettävissä kasvnjemme
sunjakst purevaa viimaa, ruiskua ja pak-

kasta vastaan.

Miten hyvin kaiken muistankaan) Isä

ryntäsi sisään touhukkaana ja Unisena

Umnlttaen Mustan ntevan jn vatjalssa ja

odnttelevan mettä ulko-nven edessä.

Knhta sen jatkeen meidät tapset kannet-

tiin ulns, taskettlln kirkknrekeen hevns-

inlmelte — vieretysten — ja peitettiin tnt-

men avatulla liepeetlä. Täklnkulma asetet-

tiin heti kasvnjemme sunjaksl, sillä juuri

sisältä tuttuamme pakkastlman hengittämi-

nen nll lilan henkeä salpaavaa.

Isän Musta nti tämminverinen junksija-

nri, jnsta tsä nll erittäin ylpeä. Siilä el hän

teettänyt maatitan töitäkään, vaan sillä

ajettiin vain maltoa kaupunkiin — kaksi-

pyöräisillä kieseillä, äiti nhjaksissa. Pyhäi-

sin Mustalla ajettiin kirkkoon ja tasktaisena

tsä ajnt taskiaista, sekä muuttnln multa ke-

vyempiä ajnja. Luuten, että jnkavuntiset

jnulumatkat Liissllään nllvat tärkeimmät
ajnt ja sikst juuri Isä Mustan nsttkln.

Kirkknreki, jnUa matkat tehtiin, nii tee-

tetty nman kylän sepältä. Reen etunsassa

nlt knrkea, kupera metatliknuru, jnka sun-

Jasl matkaajia hevosen kaviniden roiskeetta.

Kahden istuttava penkki nll varustettu te-

veältä ja knrkeaUa selkännjalla. Penkin alla

nll tilaa matkatavaroille. Reen keskelle,

istujien jalknjen alle, snpivat hevnsen matka-
eväät: heinät ja kaurapussi. Samatta mat-
kaajien oli mukava sujauttaa jalat pehmei-
siin heiniin, sunjaan knvatta pakkasetta.

Reen pitkät jalakset estivät sitä kaatumasta
ja takasivat tasatsen mennn.

Usein samaan suuntaan menevä tuttu

jalkamies sat nnusta jalakstlle ja matkata
seuraavaan risteykseen tai kytään. Kirkkn-
reki ntt musta ja kiiltävä niin kuin isän

Musta.

Juurt ennen tahtoamme mummn tult reen

tun, raotti tikin kutmaa ja kuiskasi ml-
nutte, että hänen tulee minua tkävä ja että

tutisimme pian ja terveinä takaisin.

Pitkiin matkaturkkeihlnsa pukeutunut isä

ja äiti asettuivat rekeen. Pelteltyään jal-

kansa matkahunvalla isä nykäisi nhjaksista.

Jn kauan rauhattomana seisnnut Musta sai

kuin siivet alleen.

Hevnsen juostessa reipasta ravia pakkas-
tuml kirskui ja vikisi jatasten atta ja knu-
rua vasten knpsahtetivat tumlpaakut Näitä

ääniä kuunnettessanl ntin nukahtanut. Vet-

jenl nukkut jn rekeen kannettaessa, jnten

hänen täsäntnnsa ei minua häirinnyt knkn
matkan aikana.

Kun vihdnin heräsin, peiton kulman atta

pilknttl pätvä. Kuulin isän ja äidin hitjalsta

keskustelua ja Isän nhjeita hevnsette. Pyysin
äitiä siirtämään täkin pots kasvnittanl, jntta

näkisin maiseman, mutta ättl vastusteti, sillä

hän pelkäsi kasvnjeni patettuvan. Ainin ta-

hallani rimpuilla peittojen sisättä nnustak-

sent Istuma-asentoon, jntlntn ältt sunstul

kahdesta pahasta pienempään ja nnstl suo-

jan kasvnlltanl. Vatnn häikäisemänä ja sil-

miäni räpyteUen katsotn talvaaUe. Näin
harmaan tatvaan, jnta vasten tietä reunus-

tavien kuusien tumiset latvat junksivat ke-

hässä — toinen toistaan takaa ajaen. Vnl,

miten kauniita ntivatkaan vatkniset lumi-

tähdet, jntka asettuivat peiton kutmalle!

Metsätie nll hyvin kapea. Ohlttaakseen

vastaantulevat ajnneuvnt nli ajettava han-



keen. Isäni nli se mies, jnka antoi aina

ensimmäisenä tietä vasJaanJuJijalie.

Paikka paiknin tie nll aivan Jukossa, jnJ-

inin MusJamme inikkl kuJn jänis, siiJi ve-

Jäen rekeä meJkn tasaisesJi. Kertaakaan

rekemme ei kaaJunut kumoon knkn 40-virs-

tan matkaJJa. Jsän hnpuJuksista MustaJJe

pääJJelin mlllnin kjnokseJ niivaJ pahimmin
Jukkineet ajnJien.

Tien jnhJaessa yhä sankemman metsän

halki — kuuseJ näyJJiväJ yhä piJemmllJä ja

JunJui, että ne JavniJJivaJ jn Jnisensa. Jns-

kus pyrähJi JenJoon peläsJynyt iinJu. Jnskus

Uen poikkJ Jnikki jänis, jnJa en minä kui-

tenkaan vninuJ siinä pohjalla maatessani

nähdä, vaan josJa äiJi kertoi — sen Jnikki-

misJa kauniisJJ kuvaiJien.

MuJta minäkin saaJnJn nähdä — kun
pörrhhänJä-nrava Jnikki kuusesJa toiseen

varistaen Junta nksiita.

Vihdninkin kuusenJaJvaJ kaJnsivaJ näkö-

piirisJäni ja Junsin savun hajua. Knhta sen

jälkeen nhitimme muutamia tainja Ja kniraJ

aiknivaJ haukkua. Kysyin äidilJä — missä

nyJ nllmme, ja älJi kerJni, eJtä kyJän nimi

nii Pnhhii, ja eJJä siellä asui äidin AaJami-

serkun perhe. Heidän Junnaan vanhempaa)
vierailivaJ aina Lilssllän matkalla nliessaan

mennen- Ja JuiJen, Ja niin nJJ nytkin tarknj-

Jus Jehdä.

SiJJen isä pysäytJJ Mustan. Isä ja äiJi

nnusivaJ reestä, ja meniväJ sisäJJe taloon.

KnhJa synJyi pihaUa hälinää ja vilskettä,

kun kaJkki junksivaJ uJos. MeidäJ JapseJ

nosJetJUn reesJä ja vleJiin sisäJJe avaraan
Jupaan, jnssa äiJi ja täU pääsJeiiväJ meidäJ

vapaaksi paksuista kääröistämme.

Mustammekin sai tallin Ja inimen, sai le-

vätä ja syödä kaurnja.

Alkajaisiksi meille tarjnJJiin hyvää kah-
via hauduJeJun uunikerman kera. Knkn ajan

keskusJeJJiin viJkkaastl vanhempieni Ja Ja-

innväen vaihtaessa kilvan kuuiumisJa.

KatseJln aluksi ujnna pikkuserkkujeni

leikkejä, muJta pian Jn Jeikin heidän kans-

saan. PikkuveJjenikin sai nila mukana ja

ryömiä puhJaiJia, kauniilla räsymatoilla

peiJeJyiiä eJuJuvan JaJUalla.

TakaJuvan puoJeJta kuului astioiden koJi-

naa. Kohta, Jhanien ruoanJuoksujen hou-
kuJJeiemana, Juoksin kaJsomaan ja näin,

kun JäJi oJU Jsosta maaJaJsuunista ulos ruo-

Suom-miehet pilshikkoin

Inkerinmual

Inkerinmua on Lenjngradin ympäril
ja on vaurasJ seuJuu. Ennenvanhaa ko
oJ Vennäin raja auk, nJ Suom-mieheJ
oJJiiJ usjaa töjs InkerinmuaJ. Heitä oJ

pJotnJekkoi, petshnjekkoj, pilshikkoJ,

paimen ii ja monis muis tois. Yhteen
taJveen JuJ kaks piJsbikkaa Suomeest
Edvard ja Joonas. MurJeeJ heitä sanot-

tiikkii EJvartti ja Juonas. Hyö oJliiJ

korJJeenis yhes InkeriJäisperrees. En-
nenvanhaa oJ ruoka vuaJimaJonta, eJkä

naisJ oikein kerinneeJ sJtä niin hyväsJ
JaiJtamaa ko heJJ oJ penikaJ hoijetta-

va, eJokkaaJ ruokiJtava, siin oJ vieJ

ämmä ja äijäkJ yhes. KesäJ piJ vieJ

jouJuu pelloJ ruatamaa.

TaJveJ keJräsiiJ peDavii rihmoiks,

kuJtoiJ kankaita ja poppanoi. KarttastiJ

villat, keJräsiiJ ne Jankoiks, jos siJ tek-

kiiJ villapaijaJ, sukat, sormikkaaJ ja

kintaaJ. Kovvii ruatniekkoJ olliiJkii in-

kerJäist. MieheJ oJJiiJ myös taJviJoiJ

piJshikkoin ja hevosiin kans, veJJiiJ ha-

JoJ ja hJrreJ metsäsL RahtiJ myös aje-

liit Kerran tuJJiiJ siJ omaJ mieheJ ja

Suom-mieheJ Etvartti ja Juonas koJtiJ

illansuus. EmännääJ oJ sJnä päivään
keiJeJJy hapantkualii ja puJroo. Etvartti

ei suvain J sit, muJ Juonas suvaits. Et-

vartti jäi vähän vieJ näJkälseks. Hii
ehoJJikkii JuonaaJ: Männää toisee taJ-

Joo, syyvvää munat

Katri Luippunen

kla kannellisissa ja kanneJtomissa padnlssa

ja savikulhnJssa. SiJJen kaikki kutsuJJlin

syömään. OJJ hernernkkaa, nll ruskeaksi

haudnttua perunaa lihan Ja JaakerlnlehJien

kera, nJi makeaJa rokkaa, oli karpaJnkiisse-

iiä Ja monenlaisJa piirakkaa — pöyJä aivan

noJkui ruuan palJoudesJa. Nämä ruoaJ oJi-

vaJ Jouluruokia Ja mehän olimme heidän

ensimmäiseJ Jouluvleraansa.

jaJkuu sivuJJe J4.



Väinövelje
(Väinö Pietari Kekki, synt 14. 9. 1907 ]

Niin aitoa, niin iskevää

Sun oli sanontas,

kun yhteisiä asioitamme pohdit;

Pakolaisjoukon kärjessä

kuin Mooses, aikoinas

sa hajanaista heimoamme johdit.

Kuin painajaisena

jäi mieltäs jäytämään

kotoalähtos surullinen hetki:

Niin paljosta kun täytyi luopua,

erota kalleimmastakin

ja alkaa murheellinen pakoretki .

Kuin tuulen siivellä

eläen huomiseen

ei aina tiennyt, missä viettää yönsä .

Vaan sisu karkeni:

kun ehti aamuhun,

sai jossakin taas alkaa arkityönsä .

.



i muistaen
, kuoli 29. 5. 1974 Helsingissä)

Kuin isät aikoinaan

rakensi kaiken taas,

mikä ei pelastunut sodan tieltä,

niin nykypolvetkin

taas luovat uutensa

näin ilmentäen urheata mieltä.

Ja oli meilläkin tavote pilvissä!

Se, heimoveljesvoimat jännittäen

pois, alas tempaistiin

ja oma koti luotiin.

Vaan ilman Sinua sen salkoihin

työn päättyessä heimoliput tuotiin .

Jo ennen sitä juhlahetkeä

sai Noutajasi käskyn käydäkseen. -

Jäi jälkees murhe, suru, kaipuu .

.

Jäi meille muistosi ja neuvosi:

Hän oikeassa on, ken nöyränä

ja kiittäen Luojan tahtoon taipuu.

Kiitollisena Aapo Iho. 28. 10. 75.



RUOTSIN PUOLELTA

Inkerin suomalaisten

keskusliiton johtokunnan

syyskokous

tSK:n {nhtnkunta knkoontul t3 p. syys-

kuuta Boräsln tnkerin Kerhnn mnkillä ta-

vannmalseen syysknknukseen.

Jnhtokunnan puheentnhtataksi nn valittu

Mnlndallssa pidetyssä vunslknknuksessa

Alfred Saklantti. Tässä koknuksessa valit-

tiin edelleen varapuheentnhtataksi Alek-

santeri Halttunen, sihteeriksi Armas Paak-

knnen, kassanhnltajaksl Niknlai Rokka {a

infnrmaatlnnhnltajakst Henrik Tntkka.

Paitsi näitä kuuluu {nhtnkuntaan Aappo
Bjnrn, Elnn Paakknnen, Juhn Jänis ta Vik-

tnr Sunmalainen, sekä varajäsenet Martta

Pappinen, Viktor Tilkku ta Väinö Kemppi.

Päätettiin käyttää Sunml—Runtst Kult-

tuurirahastosta v. t974 saatu määräraha

t.500:— kr seuraavasti:

Kurssiieirimennten peittämiseksi t49:— kr

örebron nunrille v. t976 kesä-

juhtan yhteydessä 500:— kr

Bnrasln Inkerin Kerhnlle miikin

ta saunan vunkra 500:— kr

Mfttnlycken kuorolle 35t:— kr

V t975 määrärahasta t49:— kr Mötn-

lycken kuorotle ta t.35t:— kr tilaisuuteen,

jossa huomioidaan ISK:n 20-vuotinen toi-

minta.

Keskustettiin mahdollisen kerhon perus-

tamisesta Suur-Göteborgin atueetle. Valit-

uin työryhmä viemään asiaa eteenpäin.

Kuuttttn selostus Mölndattssa pidetystä

kesäjuhlasta ja todettiin, että jubla oU by-

JUHLAOHJELMAT

Inkerin Sunmalaisten Keskusliittn (tSK)

haluaa tallettaa tulevllte sukupntville tietn{a

inkeriläisestä toiminnasta. Sen takia ntam-

me mielihyvin vastaan tSK:n arkistoon In-

keriläisten tuhtien tuhtanhtelmat, {uhlamer-

kit tai muut pienet julkaisut. Jns et halua

tunpua niistä niin pyydämme saada niitä

talnaksl knplnlmlsta varten. Osoitteeni

Inydät sivulta 2.

Armas Paakkonen.

vln nnnistunut. Mnntssa tilaisuuksissa nll

yleisöä enemmän kuin nli arvlnitu.

Alfred Saklantti selnstl Hetsingissä pide-

tystä Sunmen Inkeriläisten {uhtasta, jnka

keskitettynä tnkerlkntitn Kartatatatntta nti

hyvin nnnistunut.

V. t976 kesäjuhlapaikka nn örebrn, tär-

testäjänä örebron Kerhn. örebrolalset jär-

jestävät myns tämän vuoden pyhäinmlesten

päivänä tavanomaisen vainajien mulstn-

tuhlan. Juhlaan tnivntaan {uniaväkeä myiis

muilta paikkakunnitta.

Rahakeräys Inkerikntiin Väinn-Pietari

Kekin rintaveistnsta varten nli tähän men-
nessä tuottanut 4258:— kr. Vatlttlln työ-

ryhmä Armas Paakkonen, Viktor Suoma-
lainen, Juho Jänis ta Martta Pappinen vetä-

mään asiaa eteenpäin.

Keskustettiin, miten voitaisiin ensi vuon-

na huomioida ISK:n 20-vuotlnen toiminta.

Tämä voisi tuonnlstua kesäjuhlan yhtey-

dessä tai järjestämättä erikoinen juhtatilat-

suus ja saamatta aikaan juhlajulkaisu. Lo-

pullista päätöstä el tehty, vaan jätettiin asla

edelleen harkittavaksi.

H. T.



Inkeriläiset vai Inkerin

suomalaiset

Inkerin vävypoika, yliopettaja Eero

Rautajoki kirjoitli täslä aiheesla Inke-

riläisten Viestissä n:o 8/1975 ia sanoi

siilä puhuneensa myös Ruotsissa Inkeri-

juhlassa. Yliopeltaia Rautajoelle on an-

nellava milä parhain lunnuslus loimin-

nasla Inkerin suomalaisien hyväksi.

Sallittakoon kiulenkin palala yllä

mainittuun tärkeään aiheeseen. Var-

maan Rautajoellakaan ei ole milään

sitä vastaan.

Täylyy lielysli hyväksyä nimilys in-

keriläinen = Inkerin asukas. (Vrl. Pie-

tarilainen = Pielarin asukas, lampere-

lainen = Tampereen asukas). Tekisim-

me suomen kielelle väkivallaa, jollem-

me sanaa hyväksyisi. Multa sillen on

eri kysymys, mitä tähän käsitteeseen

sisällytämme ja annammeko sen syr-

jäyttää käsilteen Inkerin suomalainen

SPECIALABBETE OM
INGERMANLAND

1 arskurs 3 av den svenska gymnasiesko-

ian skatt eleven prestera ett spedatarbete

lnom ett valfritt ämnesomrade. Margareta

Andersson heter en dam t Smedjebacken

och hon hade vatt just lngermanland tilt

sltt ämne. Ar Inte detta nägot att taga

efter för ingermaniändska studerande 1

svenska skolor? Det flnns ju massor av

litteratur bade pa svenska och finska att

ösa ur. Dessutom finns det levande män-

nlskor att tntervjual Jag hjätper dig gärna

P& traven med tltteraturanvlsningar och ev.

»goda rad» om du önskar. Adress och tete-

fon hlttar du pa sld 2.

Armas Paakkonen.

(lai kun on alellu kirjoittaa amerikan-

suomalainen, niin voidaan kirjoittaa

myös inkerinsuomalainen).

Lieneekö kukaan larkoin määrilellyl

käsilellä inkeriläinen? Raulajoen mu-
kaan heitä oval 1800- ja 1700-luvuUa

Suomesta Inkeriin muuttaneiden suo-

malaisien jälkeläisel. — Kysymme,
eivälkö inkeriläisiä ole myös 1800-

luvulla ja 1900-luvun alussa Suomesla
Inkeriin muullaneel ja siellä Suomen
alamaisina 1920-luvulle saakka pysy-

neel »Suomen maakkoisel», joila esim.

Kellossa lienee ollul noin neljäs osa

suomalaisista. Enlä ovalko inkeriläisiä

Suomesla Inkeriin punakapinan jäl-

keen, v:n 1918 jälkeen, muullaneel ja

sinne aselluneel. Ovalko inkeriläisiä

Inkerin valjalaiset, enlä kreikkalais-

kalolisel inkerikol, jolka kai käylliväl

itsestään nimeä inkerlaisel? Nämä ky-

symyksel oval olleel ralkaisemalla.

Välillä erääseen kokemukseen. Ei

liene vain minun, vaan luhansien inke-

rinsuomalaisten kokemus tämä: Inke-

rissä pidimme itseämme suomalaisina,

mutta kun lulimme Suomeen (varsinkin

ennen viime sotia), niin lulimmekin ole-

maan jolain muula kuin suomalaisia,

tulimme olemaan inkeriläiset-nimistä

heimokansaa, heimoveljiä, kuten viro-

laiset, unkarilaiset ja liiviläiset (Huom.
liiviläiset poikkeavat niin paljon suo-

malaisista, että heitä varten käännettiin

Suomessa 1930-luvulla liivin kielinen

Uusi testamentti). Me olimme inkeriläi-

siä heimoveljiä, ja samalla kuitenkin

puhuttiin Värmlannin suomalaisista

Ruotsissa, Ruijan suomalaisista Nor-
jassa, Amerikan ja Australian suoma-
laisista. — Mikä pettymys se meille oli-
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kaan! Inkerissähän me olimme olleel

vain suomalaisia.

Rautajoen mukaan Värmlannin suo-

malaisel sulauluival ia hukkuival ruol-

salaisiin, kun he Iunsival olevansa vain

suomalaisia. Raulajoen mukaan kansal-

lisuus ia omakielisyys säilytelään, ios

heimolunlo säilylelään eli ios siis kai

esim. nuo suomalaisel olisival Iunleneel

olleensa raulalammilaisla Iai savolaisia

heimoa.

Raulajoki väillää myös, että Inkerin

suomalaisten suomalaisina »säilymisen

syynä on se, ellä inkeriläisel muodosli-
val heimon». — Nyi rohkenen olla hy-

vän ystäväni kanssa ehdollomasll loisia

mieltä ia sanoa: Inkerin suomalaisien

suomalaisuuden ta suomen kielen säily-

misen syynä oli ollul se, että he Iunsi-

val ia sanoival aina olevansa suomalai-

sia eikä milään erikoista heimoa. Joka
puolella Inkeriä puhulliin: suomalainen
kirkko, venäläinen kirkko, suomalainen

kylä, venäläinen kylä, suomalainen
koulu, venäläinen koulu, suomalainen

poika, venäläinen poika, ia vallanku-

mouksen jälkeen puhuttiin Inkerin suo-

malaisesta ev.-Iuter. konsistorista {a In-

kerin suomalaisesta kirkolliskokouk-

sesta.

Kun olin sola-aikana rintamalla Itä-

Karjalassa, kerloival pataljoonani poial

minulle tavanneensa tiellä alaikäisen

pojan, iolta he kysyivät: »Olelko sinä

kanjalainen?» Poika vastasi: »En, mie
olen suomalainen.» Solilaiden kyselles-

sä poika selilli joskus IuIIeensa koli-

väkensä kanssa Inkerislä tänne Ilä-

Karialaan. Sotilaal ihmelleliväl, eitä

poika oli suomalainen ia sanoi sellainen

olevansa. He olival kuulleel siihen vain

joslakin inkeriläisien heimokansasta.

Sana inkeriläinen oli solkenul heidän

käsilyksiään. Milen selventävä valku-

Ius olisi ollulkaan sanoilla Inkerin suo-

malainen 1

Raulajoen väite, eitä on säilyteltävä

heimolunne eikä kansallisuuslunnelta,

on myös väärä, jos ajattelemme saksa-

laisia. Kun hellä oli Ballian maissa, tai

Puolassa, eri lääneissä Venäjällä, Ame-
rikassa, niin aina he olivat saksalaisia

eikä asuinmaakuntansa nimisiä heimo-

laisia. Kaikkialla he säilylliväl erin-

omaisesli kansallisuutensa, myös kie-

lensä. Kun vallankumouksen jälkeen

Volgan varrella asui noin 600.000 sak-

salaisia, niin he muodoslival »Autono-

misen Volgan saksalaisen neuvos-

Iolasavallan» eivälkä volgalaisla Iasa-

vallaa.

Toistan: Inkerin suomalaisel säilylli-

väl suomalaisuutensa, kun he piliväl

Jseään (luterilaisina) suomalaisina eikä

eräänä heimokansana. Pelkkä nimilyk-

sen käyllö Inkerin suomalaisel (tai in-

kerinsuomalaisel) vastaa monta esilel-

mää inkeriläisislä ia ilmaisee, keitä in-

keriläisel oikein oval. Ilmaistakoon,

kuinka suomalaisia in kerinsuomalaisel

olivat vielä vuosisatojen jälkeenkin, esi-

merkillä: Ensimmäisen maailmansodan
aikana väkirikkaan Tyrön seurakunnan
kirkkoherra Iutki Tyrön vihittyjen kir-

ial noin 200 vuodelta, kuinka monta
seka-avioliilloa on siellä solmiltu kreik-

kalaiskatolisien kanssa, ioita venäläisel

olivat Tulos oli: 2 seka-avioliilloa. Niis-

iäkin toinen morsian oli ollul pappilan

piika, ioka oli ioku aika sitlen IulluI

Suomesla Inkeriin.

Nimenomaan luterilaisen uskonsa ta-

kia Inkerin suomalaisel olival säilyneel

vuosisadal puhtaasli suomalaisina ve-

reltään ia mielellään.

Olen iloinen, ellä tohlori Saini Lau-
rikkala antoi setäänsä koskevalle kir-

jalle nimen »S. J. Laurikkala inkerin-

suomalainen isä».

Raulajoki mainitsee, eitä Ruotsissa

Inkeri-juhlassa oli eräs (= yksi) kuu-
lija, ioka lupasi pysyä edelleen Inkerin

suomalaisena. Minä ilmoiltaudun nyi

loiseksi! Saa nähdä, jäämmekö kahden!

Suosillelen Inkerin suomalaisina ole-

mista myös Ieille, suomalaisemme.
Ruotsissa. Jos Ie sanotte ruotsalaisille

olevanne ingermanländareila, niin he

eiväl Iiedä, oletteko läheisiä nollan Ii

-

laisille, vai jugoslaaveille, vai aasialai-

sille. Multa kun sanotte olevanne In-

germanlands finnar, niin heillä on kohla

melko selvä käsitys Ieislä ilman pitkiä

esitelmiä. Tervehtien

Juhani Jääskeläinen.
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Antti Jääskeläinen

75-VUOTIAS

Antti Jääskeläinen syntyi 21.

10. 1900 Vuoleen Vuolejärvellä. Kun
kylä vihdoin v. 1910 sai oman kansa-

koulun, lähti Tynimäen tanhuvilta kou-
lutietä kulkemaan kaksi Anterus Juha-
nan poikaa, — Antti jo 10-vuotias ja

Juho häntä kolme vuotta nuorempi.

Yhdessä he sitten jakoivat koulutien

ilot ja surut keskenään selviytyen kum-
pikin hyvin — samanaikaisesti loppu-

tutkinnosta. Kouluvuosiin sattui mm.
tuhoisa kulkutauti Vuolej arvelle. Tauti

iski heihin molempiin, mutta he suo-

riutuivat siitä voittajina Toksovan sai-

raalassa.

Vasta Suomeen päästyään he saivat

sotilaskoulutusta Kirjasalossa 1919

—

1920 sekä myöhemmin vapaaehtoisessa

maanpuolustusharrastuksessa useilla

kursseilla. Juho J:n elämänkaari kat-

kesi v. 1947. Antti J. sai palvella jatko-

sodan aikana reserviläisenä kotiutuen

pian iän perusteella.

Parhaina miehuusvuosinaan Antti

Jääskeläinen ahersi Imatran voimalai-

toksen työmailla ja vuosikymmenen
Kymissä, puuhiomossa koneenhoitaja-

na. Lopullisen ammattinsa hän sai

VR:n palveluksessa. Suoritettuaan joi-

takin asema- ja vaihdemiehen kursseja

hän toimi vaihdemiehenä eläkkeelle

siirtymiseensä asti.

Hänen vapaa-aikaharrastuksiinsa

kuului mm. osanotto rautatieläisten

järjestötoimintaan ja oman kodin ra-

kennustyöt. — PVI.



REKIMATKA LIISSILXN . .

.

Jatkna sivulta 7.

Kun nlimme näin syrineel, iunneel ia le-

vänneet alknlval vanhempani puhua mai-

kan Jatkamisesta. Äiti {a läli klelnival ml-

nul {a pikkuvel{eni uunin päällä lämmilel-

lylhln hunpiin ja meidän kanneltiin rekeen

lnimelle. Niinpä slllen matkan toinen nsuus

alkni. Matkasimme nyi knhll Perriin kylää,

(nssa lnlnen mummu, äilini tali, meitä odnlli

vielä länä iltana saapuvaksi.

Pnhhiista lähdellyämme lie vei metsän

halki knhU Itää. En antanut äidin peiltää

kasvnjanl, sillä pakkanenkaan ei nilul niin

knva kuin aamuvarhaisella, knlna lähdel-

Nuorten palsta

Harmaa lalvas makasi kuusien lalvnfen

varassa ja satoi lunta. Ilma nli sakeana

lsoia valknisla palinfa, {ntka uhkasivat peil-

lää meldäl {a knkn maailman alleen. Hiljal-

leen Mustamme kahlasi halki valknlsen

pehmeän massan ia päivä alkni hämärtyä

illaksi. Vlhdnin lumisadekin lnppui ia ilma

Nyi laivas muullui niin erilaiseksi valais-

tukseltaan ja illan yhä pimetessä taivaalle

alknlval sytlyä tähdel. Tiellä el nilul enää

kinnksla, ioten Mustakin alkni ravata ke-

vyesti. Pynrivä taivasmalsemanl muullui

yhä lhmeelllsemmäksi ia kävi aavemaiseksi.

Mitä kaikkea seplllellnkään lapsenmleles-

täni siinä reen pohjalla maatessani — läm-

pimien peittojen alia — laivasta katsellen.

Koetin keskittää katseeni yhleens isnin-

paan lähleen ia yrllin sen kautta katseellani

läpäistä taivaankannen. Jospa niisin nähnyt

siellä vaikka vilahduksen enkeleistä tai Jee-

suksesta, jnista mummoni nll minulle niin

paljnn kertonut.

Metsästä alkni kuulua susien jnlkunaa ja

ulvablelua, Jnta Musta peläslyi, knrskahteli

ia säntäsi laukkaan. Siiinin Isä puhui Mus-
talle rauhallisesi! ja lyynnytellen. Pian

Musia in rauholttulkin, sillä se luntU isään.

Matka lunlul ialkuvan lnpultomlln val-

knlsen metsän halki. Pakkanenkin kiristi jn

ntetlaan. Hieroin salaa kätösilläni nenän-

päätänl ja poskiani, eikä älU huomannul

minun palelevan, sillä hän niisi muuten

peillänyl kasvnnl läkin kulman alle. Sillnln-

han en niisi enää näfanyl sila taivaan kieh-

tovaa piiriä — valknisten kuusenlalvnjen ja

kirkkaiden tähllen kuuruplilnlelkklä.

loistanut

tyhjyyttään.

— Löytyyhän Teillä, nunrel, varmasti aina

jnlaln sannltavaa. Ilmaiskaa Itseänne

vaikkapa runnn, sadun lai kertomuksen

mundossa. Tai kirjnlllakaa aialukslstanne

muulen vain. Tämä palstahan nn nmanne.

Juuri Teitä värien. Kynä käleen ia tarinaa

paperille — vlel

Tnimlluslerveisin

LAHJOITUKSIA INKEBIKODILLE

Liisa Mnilanen: kaitaliina

Irma Raulin: kynllllänialal ia kaksi mal

iakkna.

ARPAJAISVOITOT

nvat lahjollteneel

Eeva Akkanen: Riihimäen lasin mal{akkn

Ruul Hämeen-Anttila: Perlli Pakarisen

kirja »Älä hättälle».

Olin vaipunut niin ayvälle ajaluksiinl,

että hälkähdin, kun yhtäkkiä hevonen py-

sähtyi ja Iloinen hälinä riemukkaine terve-

lulialstoivnlukslneen alkoi ympärillämme.

Tämän matkan tapahtuma! muistan niin

hyvin juuri siksi, koska siihen mennessä

minulle el nilul tapahlunul milään näin

jännittävää — melkein neiivuntlaaksl eh-

dittyäni.

Maria Ripotit



AJANKOHTAISIA ILMOITUKSIA

HELSINGIN PAIKALLISOSASTO

Marraskuun kuukausiUlaisuus vietetään Karjalatalon Yläsalissa. Huomatkaa aika!

pikkujoulun merkeissä 30. It. 75 alkaen Tammikuun kuukausiUlaisuus 25. i. 1976.
kello t2.00 joulumyyjäisillä Inkerikodissa ja

jatkuen joulujuhlalilaisuutena kello t3.00 TERVETULOA.

TAMPEREEN PAIKALLISOSASTO

Osaslomme järjestää seuraavat tiiaisuu- kio t4 ja ne pidetään Kaievan kirkon huo-

det: neessa n:o 9.

Kuukausitilaisuus 7. 12. seka vuosiko-

kous 18. t. Molemmat tilaisuudet alkavat Johtokunta.

Arvoisat tilaajamme

Suomessa ja Ruotsissa

Joulukuun numeron mukana saatte postisiirtokortin, jolla voitte

uudistaa tilauksenne vuodeksi 1976.

Uudet tilaushinnat vuoden 1976 alusta uvat: 15 mk kutimaassa ja

20 kr Ruuteissa.

Rattoisia lukuhetkiä.



Tilaa asiamiehiltämme

Inkeri-aiheista kirjallisuutta

Levitä Inkeri-tietoutta

Sulo Haltsonen yin.

Inkerin lippuja 4,—

Hletajyvä, valitut runot

Helli Suominen

sarja 20,—
Adresseja 7,—
Inkeriläisten Viesti vuo-
deksi t975 olisi syytä tila-

ta. Hinta t2,—

.

Äänilevyjä

Inkerikuora
Nouse Inkeri ym. 7,00

Pääaslamlehef

osoitteet sivulla 2.

inkeriläisten viesti

OSOITEOSASTO
1NKERIKOT1
KAPYLANKUJA 1

00610 HELSINKI 61

PUH. 793 796, MAANANTAISIN
KLO 17— 19.

MUUTATTEKO?
KIINNITTÄKÄÄ TÄHÄN OSOI-
TE VIIMEKSI SAAMASTANNE
INKERILÄISTEN VIESTISTÄ
KIRJOITTAKAA ALLE UUSI
OSOITTEENNE JA POSTITTA-
KAA MEILLE ENSI TILASSA.

UUSI LÄHIOSOITE

UUSI POSTITOIMIPAIKKA

Testai

MUISTAKAA

ja lahjoituksilla

SivistyssäätiStä.

ttiasioissa voi kysyä

neuvoja päätoimittajalta, Kirkko-

herra Matti Vironmäeltä, puh.

631285.



inkeriläisten viesti



inkeriläisten viesti

TOIMITUS- Koivikkolie 6, 61626 Vanlaa 62
Päätoimiltaja:
Maiti Vironmäki, puh. 631 285
VI. toimilusslhteeri:

Aula Luoma, puh. 892 466

KONTTORI: Inkerikoli, Karialalaio, Käpylänkuta I,

00616 Helsinki 61

Puh. 793 796
Auki maanantaisin klo 17—19

OSOITE- JA TILAUS- InkerikoU

ASIAT:

TILAUSMAKSUT:

TILAUSHINTA: mk 15— vsk. kotimaassa. Ruotsissa 26 kr.

ILMOITUSHINNAT:

Kuolinllmoiluksel 36,—
Kiitos- ym. ilm. 26,—
Kuva llmoiluksessa 36,

—

PAAASIAMIES Armas Paakkonen

RUOTSISSA: TIngsgalan 4 B
56253 BORAS. Puh. 633/161 856
Postisiirtolili n:o 826047-5

PAAASIAMIES Hannu Vironmäki

SUOMESSA- Tehtaankalu 5 E 43, 66146 Helsinki 14

Puh. 882 668
Postisiirtolili n:o 418608-9

Lehli ilmestyy kerran kuukaudessa

Kustanlaja ja julkaisija:

INKERILÄISTEN YHDISTYS R.Y.

KANSI: Peter Parsons, POHJOLAN JOULU



Joulua 32

vuoden takaa

Kokooaisuuita sillolsesia jouiuiuoneimas-

ta voisi oyi luonnehila jotenklo oälo: Elei-

ilio vuodeo pimelntä alkaa; oiilio kansaa,

joka koki pimeydessä vaeiiavaosa. Kulteo-

kio kaikesU huolimalla uskottiin, eitä ker-

rao vielä pilvei hajoavai ja vaio kolttaa. —
Suomalalsei ja v. 1943 Suomeeo iulleei ln-

kerUäisei vleiUväi ensi kertaa yhleistä

joulua.

Pari iiiaooeita oo jääoyt mieieeol iokerl-

iälsten karaoieeolleirln sairaalasta.

Oli jouluaatto. Haogei ollvai todella kor-

keita ja pakkaneo kovaa. Harjulla oleva

kansakoulu oli tilapäisesti Inkeriläisten sai-

raalana. Se oli täynnä potilaita — kaiken-

Ikäisiä ja heillä moneoiaisia sairauksia.

Kuitenkin iuli joulu sUioinkio ia sliheo sai-

raalaa o.

Mulstao, miieo kuusi seisoi koristettuna

aattoaamuna, kun salraaoholtajla iull työ-

höo. Sen ollvai poillaai yöo aikaoa koris-

taoeei suomalaisen henkllokunnao iloksi.

Kuuseo oksilla oli vaaleaopunalsla ruusuja

sekä oauhaa, jossa riippui eri maiden pape-

risia lippuja. Sairaala oli saanui lahjaksi

suomalaisia kuusenkorisielta. Ehdotettiin,

eitä kuusi koristeltaisiin suomalaiseen ta-

paao. Iokerilälsei saavai sliieo itse rai-

kalsia, kumpi jäietääo. Suomalaisia joulu-

kuusta sitten yhdessä rakenneitilo. Latvaan

kilnniteitiln tähil ja oksille hopeanvärisiä

oauhoja, kyniUiöiiä ja erilaisia koristelu.

Omeoia eo muista slloä olleeo. »Suomaial-

oen joulukuus oo sorjemp», saoolvai Ioke-

rilälsei ja yhieisesiä sopimuksesU se jäiel-

tllo.

Pitäjäo rovasil iull salraalaao pltämääo

jouluaatoo hartausheikeä. Häoelle Iokerio

kaosa oli tultua jo aikaisemmilla vuosilta.

Siksi jouluo saarna osui suoraao sydämestä

sydämilo. Jouiuevaokellumioa lueiiiio:

»Kansa, joka pimeydessä vaeliaa, oäkee
suureo valkeudeo, ja joika isiuvai kuole-

man varjoo maassa, olille loistaa vaikeus.»

(Jes. 9: i.) Aäoekäs ilku säesti rovastin

värähielevlo äänin lausumia ajatuksia. »Sy-

vyydestä minä huudao Sioua, Herra!» —
Nllo, — joulunakin. Yhdytilin joulu-

vlrieeo, vaikka se valkealta iuoiuikio.

»Ah iloni jos Slouss' ois,

Enk' unhoittaa Sua koskaao voisi

Suo sliheo apus' armosia,

Nllo klltäo aloa riemulla» ... (S.V.K. 21: 9)

— Se oli Joulu, joiiolo saimme syödä kyy-
oeiieo leipää ja juoda ahdlsiukseo vettä.

Täoä Jouluna yhdymme jälleeo yhdessä

jouluvirteen:

»Nyt Jumalalle kunoia,

kun aotoi alnooo Poikaosa,

sUi' eokelitkin riemulieo

velsaavai Hälle kliiokseo.»

(S.V.K. 21: 10.).

Heljä Huttunen.



KOTOISIA HENKILÖKUVIA

Aatu Haltsonen

Kolppanan seminaarin 50-v. albumissa

saootaan: Aalami Haltsooeo, synl. Hleta-

mäeo Nuutilassa 11. 2. 1873. Vanhemmal:
Talollioen Juoseppl Haltsoneo ia Maria
(o.s. Puraoeo). Tuli semioaariio kansakou-

iuvalmisluksella 1888. Päälli 1892 o.l.u.

(= opeltaia-, lukkari- ia urkurl)lodlsluk-

sllla. Täydenl. myöhemmio Helojansa opel-

toileo yleissivistävillä ia tarhaovliielys- ym.
kursseilla. Opellalaoa Tyröo Ylikylässä 1892

—97, Hletamäeo Rospeekassa 1897—1902,

siitä lähtien Pietarin Suom. aluslavassa

koulussa Kalrioanhovissa. Opeltajatolmensa

ohella tolmioul raittiusy:s »Inkerio» sihlee-

rinä, eslmieheoä ia rahasloohoitalaoa vuo-

rotelleo v:sla 1898, >Alku>-r.y. slhleerioä

ia eslmieheoä v:sla 1903, Pletario Suoma-
laisen Yhleiskoulun kanoallaiaya slhleeri-

oä v:sta 1907, >Soihlu>-seuran puheeoloh-

taiaoa v:sta 1912. Avustanut »Inkeriä»,

»Uulia lokeriä» la »Nevaa». Vilmemainilun

toimillaiana oilul v.v. 1910—1912. Tolsissa

oaimisissa Malilda Amia Sohvi Pokio

kaossa v:sta 1898. Lapsia 1 poika.

Kyseioen albumi Umestyi keväällä 1913.

— Sen jälkeisiltä ajoilta saatao lämän mo-
nipuuhalseo ystäväo ja velieo elämäovael-

lukseo kuvaan liillää ja lisälä ioilakio pllr-

leitä omien subieklilvisten havalnlojeni

pohjalla.

Tilalsuulta, iossa häneen henkliökohtai-

sesti lulustuin, en vallleltavasll muista.

Kaikell se tapahlui siinä v. 1909—1910 lie-

noilla joissakin juhlissa. Ennenpitkää

oilmme melko vilkkaassa kirjeenvaihdossa

ja hänelle olen suuressa kiitollisuuden ve-

lassa siltä, eitä hän käsllll minun henkisen

orpouteni ja yksinälsyyleni sekä alkoi oh-

jailla 18 vuolta itseänsä nuorempaa hleta-

mäkeläislä ...

Häoen kotiosa Pietarissa, Kalrinaohovlo

kouluhuoneustoo yhleydessä oli minulle,

oiinkuio moollie muillekio, aina avolooa,

meoin sinoe koska lahansa. Mooel rikkaal

ja kauoilt muislol yhdessäolohelkistä sleliä

oval jatkuvasti taliessani.

Railllusasia oli hänelle 6ydämeoasiaoa ja

iukemaltomao mooel oval oe Ulaisuudel,

loissa häo esiinlyi railtiusasiao puolesla pu-

heio, esilelmio ia kirjoilelmio. Vaikka koll-

palkka oli häoeliä kaupuogissa, liikkui häo
palloo mybskio maaseudulla. Rallllusesitel-

missään lapasi Aalu-veli valaisla esllyslääo

havaintovälloeillä. Sarlaao kuului railliio

ia luomario sisuselimiä kulen sydän, mak-
sa, muouaisel yms. Niitä hän sällyltell

»Nevao» koottorissa eräässä kaapissa ia toi-

sel siellä vitsailivat silteo, kun ne joskus

vyöryiväl ahtaasta säilytyspaikastaao lai-

halle, eitä siellä oe Aatamio sisuskalul laas

meoeväl sekaisin!

Muistanpa erääo vieralluo Haltsosina oil-

hlo aikoihio, jolloin Aalu-veii loimitteli

sivuhomminansa Neva-lehleä. — Koulu-

päiväo päälyllyä lähdelliin Nevan loimiluk-

seen, mikä siliolo sijaitsi Hernekaduo 32:ssa.

Pietarissa ajellilo siiheo aikaao vielä »kool-

kalla», s.o. kaksikerroksisella raitiovaunulla,

jota ei lllkutellul laisinkaan sähkö, vaan

kaksi luolialsta kauramoottoriluuskaa. Ylä-

kerta oli joltakin kopekolta halvempi, vaik-

ka sleUä oli ralllUmpl ilma mielestäni. Ei

se käynyt laisinkaan se maikanteko niin

kllvakasti kuin sähkön voimalla käy, multa

eihän kukaan osannul sähköä edes kaiva-

takaan sellaiseeo toimeen ...!

Mennen-tuUen siis lsluakörötelUin sleUä

yläilmoissa ja minä, yksinkertainen kylän-

poika senkun katsella pöllöllelin kaupunki-

lalsnäkymiä. Laiska luutunul parivaljakko



jotenkio juosta lönkylleli uoeliaao ajurio

hoputtamana ja malka edistyi . .

.

Näiltä ajoilta muistao erään teatterissa

käynnin. Kaiketi se oli »Alku»-ralltlusyh-

dislykseo aikaansaama amalöörlesllys.

•Pastori Jussllaloeo» tai »Kuopioo ta-

kaoa». No oilo. Paluumatkalla salo kuulla

silleo, eitä mioun lull laatia siltä arvostelu!

Lehteä värien tietenklo. Jo se oli kauhis-

teltava velvoite. Yritin vapaulua siitä,

mulla Haltsoneo vaao sanoi, eitä se on

kirjoiteltava, koska osaao kerran kirjontaa.

No, värkkäslnhäo siltä jonkunlaiseo omieo
puulluvaisteo hoksolllmieol mukaao ja se

julkaisliio sellaiseoaao. Multa loimlluspa

sai oäyttelijölltä sapiska! mokomasta arvos-

telusta ja oli Aalu Itse silten joulunul sllä

parsimaan, olinkulo häo myöhemmin oau-

reskellen kertoi: mioä kuo lyhmyykslssäni

olio epäkiilollisen osao esllläjän jälläoyt

huomioimalta.

Niin, eräs piirre vielä oo llsällävä lähäo

kuvaao: Haltsooeo harrasli myöskin mehi-
läishoitoa. Hänellä oil täällä Valkjärvellä

omisluksessaao sellalneo kesämökki ja ke-

sälsio perhe siis majaili täällä sekä isäntä

hoiteli pieosiiplkarjaaosa aosalluo kesälo-

mao aikana.

Sattuipa kerrao silten sellaineo tapaus,

eitä minun kaikeolaisteo lolomlellsleo ihao-

leideo kyllästämissä käsilyksissäol oälstä

Inkerin suurmiehistä synlyl pahaolainen

repeämä. — Olin mukaoa »Neva»-lehden

laloudellisla tiiaa pohdiskelemaan kutsu-

lussa oeuvoltelulilaisuudessa Mikko Kaa-
solaiseo*) luooa Leppisaaressa (Toksovassa).

Olio kasvaoul kodissa, jossa valliisi — sa-

oolsioko terve, melkeinpä puritaanloen la-

loopofkalneo »jumalaopelko» ja korttipeli

iueltlio suureksi syooiksi ... Miten olla-

kaan, Iltamyöhällä — oltiin jo aselullu sel-

laiselle siskoopeliUe, kuo joku veljistä

kysäsi: Onko kenelläkääo korlteja, tässä

ennen unen luloa sopisi vielä panna toi-

meksi! Ja Haltsonen lausahti, eitä hänellä

on! — No, jopa jotakin, luumasin järkyl-

lyneenä ja seurasin sitten luollaisen Illusio-

nin raunioilla tätä peliä. .

.

Viimeisen kerran lapasin Haltsosen 1919

lieriöissä. Sen jälkeisei ajai koliuival hä-

nelle niinkuin kaikille muillekin Inkerin

Joulu Inkerissä

Himmeäsli jouluvajol jokerissa joistaa.

Kansa töihin kiirehtii, tehtaao pilli!

soiltaa.

jokerio lapseo joulukirkko vajadslu oo

siljoio,

taivaao tähdet, kirkas kuu kuo

kimmellääpi ijjoio.

jokerin japseo kolipihaa vieras jalka

astuu,

pyyhi eokeji kyyoej pois, kuo japseo

sijmä kasluu.

Maria Hartikainen

vallsluslyöo lekljöUle kärsimysteo ja koel-

lelemusten, luskan tieksi. Kuulio häneo

muultaoeeo Pietarista HielamäeUe. Pidä-

lyksel, kuulustelu!, kolielsinnäl, karkolluk-

sel — kalkki oe sai häo kestää ennenkuin

viimeloeo matka alkoi. Sitä en lledä, mil-

lolo ja missä tämä tapahtui.

Hänen aiooa poikansa Sulo, fil.lrl, eli ja

vaikultl Helsingissä, mutta en ote oUul hä-

nen kanssaan missään tekemisissä.

Teen kunniaa Aalu Hallsosen elämän-

lyölle Inkerin ja Pietarin suomalaisen asu-

luksen keskellä suorltelun pilkan toimi-

kauden valheilta.

18. 1. 44 — 1. 11. 75.

*) Mlkko Kaasoiainen ei silloin vielä

kuuiunul kommunisteihin.



Muistelma

Iisakki Latun

kotimatkasta

Pieni Urina sedästäni, näyttelitä Iisakki

Latusta.

Kun setänt milinin nii tullut Sunmesta
knUin Lätinän kylään, niin hän aina ensin

nll tullut aturilla Hatstnan asemaita Knip-

panaa seminaariin. Oti sietiä yötä ja seu-

raavana aamuna tuti kävetten kntitn. Se

nii vain parin klinmetrin matka.

Hatstnassa nii stUnln tnkerttätsiä mtehlä

atureina. Kntppanan kytästä nll Hanneti

niminen mies ajurina myöskin.

Hänen kerrottiin olevan kova teen juoja.

Hän kun ott tatvella mennyt trahteeriln,

niin kuusitotsta lasillisia juotuaan otti vasta

päätlysvaatteet pois ja jatkoi juomistaan.

Hän oii sanonutkin, että vast on kuuvetstoist

stakana ni jo ptttää riisulssa.

Sttten kerran kun setänt oli tullut {unalla

Hatstnaan, ta asemaita oti patkannut a{u-

rin viemään Kotppanan seminaartin, ajuri

sattuikin otemaan Kotppanan Hanneli.

Kun hän ott kuullut setänt puhuvan suo-

mea, niin hän ott ihmetetten sanonut, että

suomalainen herra {a nätn hyväs vuattees.

Otkeeks sie uot Suomest ast tutiut?

Steitähän mtnä oien tutiut, oti setäni vas-

tannut. Ja Hanneii jatkot, että stnne Suo-

meehase mänj Lätinäst se Latun Uapon pot-

kakt, mtks iie riettsteitjäks, antot ttseen

vlhotUsen haituu. Lieks sit stel vuatteltak-

kaa piät.

Setäni ei otiut sanonut mitään, vaan kun

tulivat Seminaarin portille hän kyydin mak-
settuaan sanot, että minä oten Läti-

nästä sen Latun Uapon poika ja niinkuin

näet, niin minulla on vaatteet päällä. Ja

Haimelin puhe muuttui ja hän sanoi, että

vain sie uotkii Aapram Semontsan poika

Lättnästä ja nätn hyväs vuattees.

Setänt oti nauranut, että kun ensin oti

Heikki Ärttö

Marraskuun 28 p:nä täyttt Hetkki Artto
80 vuotta. Hän syntyt 28. tt. 1895 Hteta-

mäetiä Arttötän kylässä. Inkerissä ottessaan

Aritö oii monissa vastuunaiaistssa toimissa.

Neuvostovattan aikana hän oii mm. kolhoo-

sin tohtajana {a tämän oheiia hän suoritti

useita kursseja, mm. kelnostementäjän kurs-

sin. Nttnpä saavuttuaan Suomeen v. t942

hänestä tult Suomen ensimmäinen keino-

siementäjä, jossa tehtävässä hän toimi

eiäkkeeUe sitrtymiseensä asti. Täten hän

oit omatta osaltaan aloittamassa tämän nyt

tärkeäksi tunnustetun työsaran.

Yhdistyksemme rientothtn Heikkt Artto

on koko ajan ottanut vatppaasti osaa. Hän
on tuttu näky otipa kysymyksessä retket

tai muut tilaisuudet.

Helsingin palkatUsosasto sekä Viestin toi-

mitus esittää lämpimät onnttteiunsa.

Latun Uappo ja sitten tulikin Aapram
Semonts.

Hanneit oii tottunut näkemään, kun Suo-

mesta oit tuitut patmenia ja ktrvesmiehlä,

työvaatteissa, ja nyt oit tullutkin herra, jota

hän oU thmetettyt.

Liisa Musikka.



Vapauden uhri

Simo Lattu, Josta kirtatiija Tynoi mai-
oitsi puheessaao kesätuhiitta, oti Koippaoao
seurakunoasta Lätinän kylästä.

Hän oli setäni, oäytteli(ä Iisakki Latun (a

isäoi tsoisä.

tsäoi kertoi meille, että mummo, Simo
Latuo vatmo, oti heidäo ollessa pieoiä, ker-

tonut heille ta itkeoyt isoisäo kovaa kohta-

loa.

Muistan isäot kertooeeo, että Simo Lattu
oii oitut staarostaoa silheo aikaao. Ja herrat

oitvat pitäoeet häotä itsetteeo uskotliseoa.

Herrat olivat kehottaoeet häntä puhutte-

lemaan taioopoikia Ja kir{oittamaao pape-
rio, etteivät he hatua mltääo muutoksia eiä-

määosä, eikä mitääo vapautuksia.

Mutta häo oii puhunut päio vastoio taioo-

pojille, että oyt ei hetiitetä oiio kauao, kun-
oes päästääo vapaaksi. Ja he ktrjoittivat

aoomukseo keisarille. Ja häoet oii sltteo

viety oiklkuormao sisällä Pietariin.

Pietarissa häo oii odottaout, ja kun kei-

sari ajot hevosetta, häo taokest polvilleen

tieite ja kumarteli. Keisari ott pysäyttäoyt

hevoset Ja hän aotaout anomukseo.

Mutta omassa kylässä oli ollut mies, Pieo-

Pekko oimeltääo. Hän ott kaooeliut her-
roiUe kalkki Simo Latun puuhat ja vakoili

häotä. Simo ei eoää uskattaout asua kotooa,

vaao oii oitut karkuteillä metsissä ja mil-

toio missäkin.

Metsässä oii otiut yksi paikka, mihio oii

yötiä aioa viety hänelle ruokaa.

Kotooa oli käyty useio tarkastuksia teke-

mässä. Otjet ja heioät ladosta ja viljat

aitasta oitvat keihäitten kaossa pistelleet,

eitä jos oo sieiiä piilossa.

Häoeo vaimoosaklo ott oiiui vaogittuoa
yhdeksäo viikkoa ja pidetty pimeässä, el

päiväo vaikeutta oäytetty. Mutta hän el

muuta puhuout kuin, etiei mitääo tiedä.

Niio häoet olivat päästäneet vapaaksi.

Kerrao Simo Lattu oii meooyt hettuotai-

pyhioä sukulaisille Virkkitäo kytään. Se oo
meidäo kytästä parlkymmeotä kilometriä.

Kyitä vakoilu kävi Ja sotliaat tulivat siooe-

klo. He olivat ottaoeet hänet kiinnt. Mutta
kytän oatset ottvat tulteet apuun Ja pääs-
täoeet häoet karkuuo. Ja seuraavaoa päi-

väoä oältä oalsia oit piiskattu.

Näytetmäkappate «Viimeioeo ponnistus*,

oo klrtoltettu Lätinäo kytästä Lattuiao ta-

losta, minun syntymäkodistaot.

Siinä oo inkeriläiset läksiäiset. Heittä ott

siiheo atkaao läksiäiset. Simo Latuo tytär

ott menoyt oatmislio Saaprun kytääo.

Kirjatiijao mlellkuvitukseeo Ja oäytelmä-
kappaleeseeo sopi paremmin, että isäotä

vaogitaao kotooa.

Mutta ttse asiassa häoet ott vangtttu oli-

tytiä olleesta heinäladosta, Johoo häo oli

oooettomuudekseeo oukahtaout. Naiset oli-

vat otieet peitotta ruista tai kauraa leikkaa-

massa. Kuo häntä oli tuotu raudoissa, olio

oalsitta sirpitkio otivat pudooneet käsistä

pois. Naista eivät tuokse eoää päästäoeet,

pitemmäo matkan päästä oli vain heiiie Jää-
hyväiset saooout.

Ja Pieo-Pekko oii saaout herroilta uudeo
tuvao palkaksi.

Mutta Stmo Latuo kohtalosta et saatu

mitääo tietoa. Mtteo Ja missä hänen päi-

vänsä päättyivät.

Heitä ott oitut kotme miestä Io kerissä,

jotka hommasivat taloopojille vapautta.

Toiset kaksi otivat säilyneet vankilatta, kun
heitä eivät ehtioeet vangita enoen mani-
festia. Seo Jälkeeo, kun keisari Jultsti ta-

ioopojat vapatksi, herroitia ei ottut eoää
oikeutta vangita.

Mutta Simo Lattu tuli vaogituksi Pieo-

Pekoo anstosta eooeo manifestia.

Liisa Murikka o.s. Lattu.



Qlaiai-iita
A. S. Pushkin.

(Tämä runo oo vuodelta 1824, jolloin ru-

oolllia A. S. Pushklo oli karkolelluna kah-

deo vuodeo ajaksi vanhempieosa räosly-

oeelle, huooohollolselle maalllalle Pskovlo

lääoissä. Hänen lähimpäoä seuralaiseoaao

oli valo eotineo »ojaanja», maaorja-mummo
Arioa Rodlooovna, joka alkaoaao oli häoeo

lählo huollajaosa. Lleoeepä ollul valllo-

neeo käytäooöo mukaan pojan imettäjänä-

klo ...j

Myrskynryöppy talvaao kallaa

luola pyörtelo oietoslalo,

välilo ulvoeo kuio peto

lal kuio vauva vallitaio . .

.

Väliin lahoo olkikatoo

oljel lentoon hopultaa,

toisioaan kulo matkalaineo

ikkunaamme kopultaa . .

.

Maisletaaopa, yslävä sä

köyhän, poloo ouoruuleio,

ryyppy ehkä lieveoläisi

katkeruulta sydämelo.

— Laula, kuinka lalitintti

kaukomailla asustaa,

kerro, kuinka oello oorja

kaivotiellä laulahtaa ...

Vanhao mökkilöoösemme
surulliseeo lkkuoaan

luljoteUeo ystäväni

uoohluvl kalsomaan ...

— Myrskyn uivootaaoko väsyil,

valko löylyl miele uus,

vaiko lorkahlelel väliio

hyrinähän kehräpuus?

Myrskynryöppy taivaao kallaa

luota pyörtelo oleloslalo,

milloin ulvoeo kuio pelo

laikka vauva valli laio . .

.

Maistakaamme, ystävä sä

köyhän poloo ouoruuteio,

tänoe luoppl täysioäineo —
keventyisi sydämeio . .

.

Juhlavuoden kunniaksi suomentaoul

18. 04. 75.

(Ruooillja A. S. Pushkloio syntymästä o

kulunul 175 vuottaj.



^-outufanl tnuisteLmia

Nyt jo seitsemäskymmeoes joulu mulla

ompi taasklo ovelia.

Oleokohan Herra Sulle joka jouluo

mä oikelo pyhittänyt todeUa?

Noita lapsuus- ja ouoruusajao muistoja

oo hyvä joskus miettiä.

Siiloiohao otivat joulujuhlat oiio kovin

Ihaoia hetkiä.

Näitä asioita miettlmääo, muo olkeio

löytyy pysähtyy.

Etla meidäo juhtlmiset aioa

Herra oikeiksi hyväksyy.

Nythäo ovat jouiutkio jo yiettisyyttä.

Ihao läyteeo täytetty.

Kun et vaao pleotä Seimeolasta,

olisi ihao tyystio hyljätty.

Lapsuusajao joulujuhlat uscio mieteheeoi

juohtuu oäio.

Kuioka yli Lempaalanjärveo jouluaamuna

matkasimme klrkotle päio.

Kerrao saamme ikijouluo viettää

Isä kotooas.

Auta tämä muistamaao kuo pidät

meitä omaoas.

Kirkoo Ikkuooista vaiot klrkkahasli

vastahaamme Joistivat.

Joulutervehdystä kellot tapulista toisttvat.

Siellä saamme sltteo olia rakkautemme

jotka oyt jo joulua viettää

Taivaan kultasaJissa.

Silloio meotiio joulukirkkooo

melkeio koko perhekuonlttain.

Samoio Pyhäo Saoao lukemiseeo

kotooa joka suoouotai.

Liisa Makara.



RUOTSIN PUOLELTA

Pyhäinpäivä Örebrossa

Tavannmaiseen vainajien muistojuhlaan

knkoonnulllin Orebrnssa SankJ Mikaelin

klrkknnn. Tänne nilaan JnJuJJu Juiemaan.

Onhan Jämä kirkkn nsallaan meille nma.

orebrnssa asuvaJ inkeriiäiseJ nvaJ nlleeJ

talkooJnlssä kirkkna rakenJamassa, ja kir-

knn vieressä nn mulsJnkivi, pysJyJeJJy pois

menneiden omaisJemme muistoksi.

SunmenkleJisen juhlajumalanpalveluksen

piti runtsaJalnen pappi, pastori Ungve
Erkstam, KumlasJa. Avustamassa ja Her-

ran Pyhää EhJnnlJisJa jakamassa niJ pasJnri

Bengt Olssnn. Herkän Junnelman Jilaisuu-

delle anJni paikallisen seurakunnan iapsi-

kunrn, heleästi laulaen.

Jumalanpalveluksen jälkeen sUrryJtiin

muisJnkiveJle, jnssa Jaskettiln Inkerin Sun-

malaisJen KeskusiliJnn seppeJe. Kukkia nU
EskilsJunan Inkerin kerhnlJa. Muistokivi

nn mundnsJunuJ todella symbonJiseksl pois

menneiden nmaisJemme hauJakummuksi.

Siinä selsJessä ja veisatessa käymme aja-

tuksiemme silvilJä omisJemme hauJakum-

muiJJa, missä ne slJten lieneekin.

SllrryJJJln kJrknn kellarikerrokseen, Jnssa

emännillä nii kahvia ja vnJJeiväJ tarjnJJa-

vana. Näin samalla JarjnuJuu Jilaisuus Ja-

vata nmaisia ja ysJäviä, jniinin nn aina

aiheJJa keskusteluun.

JuhJa jaJkui kirkknsalissa, jnssa alku-

virren jälkeen lääkinJäneuvns John HeJdin

piti esiJelmän Pnhjnls-RunJsin sunmenkieii-

sen väestön elämän vaiheisU. Esilelma oii

mielenkiinJoinen kuvaus JorniolaaksolaisJen

taioudeJllsesJa, kansailisesJa ja henklscsJä

kehiJyksesJä vuosisatojen kuluessa. Anna
Parkkinen puhui rukouksen voimasJa, kerjo-

malla esimerkin, milen rukoiiemaiia voi-

daan paranJaa sellainenkin sairaus, joia

lääkeliede ei voi paranJaa.

Juhn Jänis jnhdalti lnppuruknukseen, jnn-

ka jälkeen lauleltiin kliJnsvirsi — Herraa

hyvää kiiJJäkää.

On aiheJta Junda juiki suureJ kiiJokseJ

juhlan järjestäjille, ja eriknlsesJl ahkerille

emänniJie. Oli ilahduJtavaa nähdä emänJiä

auJJamassa nunreJ — Irja Randelell, Mir-

jam Rnkka ja Kirsll Hirvonen.

Ensi vuoden kesäjuhla nn Örebrossa.

SunnunJai-aamulla knknnnJul Inkerin Sun-

maJalsten KeskusliiJnn jnhJnkunta MaJJl

RandelelJin kndissa. Knknuksen puheen-

aiheena nii ensi vunden kesäjuhlan järjes-

Jely, ja sen yhJeydessä mahdnllisen julkai-

sun aikaansaaminen lSK:n JäyJtäessä 20

vunlta.

H. T.

BOBÄS

Yleinen Inkeriläisten seurakunta-

kotisiiliön vuosikokous pidetään

28/12 -75 Carolin seurakuntalalos-

sa klo 15. Ohjelmassa sääntöjen

määräämät asial sekä puheenjoh-

Iajan vaalit Terveluloa.

Puheenjohtaja.



Juhlakansaa mulstokivellS.

Alfred Saklanttl, Roland Randefelt Ja Kirsti

Hlrvnnen laskemassa ISK:n seppelettä.



Synnyinmaalle

Viimeiset päiväl sinun luonas

mä vielän rakas synnyinmaa.

Kyynelsilmin sinul jälän

ja lähden maailmaa kulkemaan.

Monia surua mä siellä

sydämestäin kevensin.

Pyhäl kaiiiil iupauksel

sen alitalilla uudistin.

Jäiväl rakkaa 1 kotikummui

kuin myös rakas kotini.

Vaikka missä kulkenenkin

sä mulslul aina mieleeni.

Ne pyhäl kaUiil iupauksel

mä maalimassa unhoitin.

Maailman Hoi katoovaisel

mä itselleni omislin.

Kuvasi on sydämessäln,

ei kukaan riistää voisi pois.

Vaik vieras maa ois kuinka kaiiis

ei kolimaani vertaa ois.

Oi sä kallis lapsuuskoti

jossa kasvoin, vartuin mä.

Et sä koskaan maailmassa

muiia unhoi luksiin jää.

Taäii oii rakas Herran huone,

nyi raunioina seisoopi.

Jäähyväiset vieiä mulle

sen kiviseinä iausuupi.

Ju niin iähden kuikemahan,

matka ompi edessä,

lion ninkuin murheen päiväl

olan Herran kädestä.

Anna Tuutarista.

g Oikein huoää ja tauhaMlsta joutua m

1
*" I

M onneMlsia uutta auctta m
M kaikille lukijoilleen toivottaa

|§

||
INKERILÄISTEN VIESTI

||



Vanha valokuva kertoo

Kuva on otettu 1931 Struuppaan veneveistämöllä Kosemkinan pitäjässä. Kuvassa
vasemmalta: Edvard Yllb, kuvan lähettäjä Robert Lukka, Johannes Lukka, Antti

Kustola ;a Johannes Vontti Alarivi: Simo Toivonen, Matti Lukka, Matti Lukka
(edellisen veljenpoika). Kaikki ovat Kosemkinan pitäjän Kaipaalan kylästä, paitsi

Edvard Yllä, joka on Hakajan kylästä.



Muistellaanpa

Ruotsin matkaa
Seukkoseura

syntyi

Kesä oo mennyt {a syksykio, mutta muis-

teUa voimme vielä talvellaklo kesäisiä mat-

koia. Eikö oito, hyvät ystävät. Matkat ta

juhlat ovat lakaoapälo, vielä kerrao käyo
muistoissa uudetleeo tuoo Ruotsio matkam-
me juhlille Mötodatilo.

Kyllä sellaiset matkat ovat hauskoja ja

katklopuolin aotoisia, vaikka pitkä auto-

matka jo vähäo väsyttlkio päästyämme
Mötodaliin.

Mutta kaikki se, mitä saimme kokea ja

oähdä häivytti väsymykseokio. Saimme
tavata tultavia ja sukulaisia, kuka vietti

yoosä äitinsä, kuka lyttäreosä luooa sekä

toiset taas ystävleosä tuoo a.

Kauois pikku kaupunki se Mölndal siellä

Göteborgto kyljessä. Kiriiko korkeatta

mäellä tuuheltteo lehtipuinen keskellä. Juh-

lilla oli mukavaa, multa omatsleo tapaa-

miset tietenkin olivat kaikkelo tärkeiotä

matkassa. Kyllä sitoa jäähyväishelkeUä oU
kyynelklo silmässä.

«Eipä koskaao Herran kaosa aiolaaksl

erkaoe» lauloivat saattajat sitoa kouluo luo-

oa meille lähtiessämme taas paluumatkalle.

Meoomatkalla mekin autossa lauloimme

paljoo, multa paluumatkalla el eoää oikein

laulu malttaoul. OU jo tarpeeksi laulettu

ja oyt muisteltlio siellä vietettyä juhao-

ousta ja juhlia.

Kalkki edeUiselkio ruotsiomatkal ovat

iuureoa muislooa mielessä. Niio että met-

keiopä tekee mieli jo ajatella ensi kesän

juhlamatkaa sillä mielellä, että mukaao
vaao.

Oli taitavat kuljettajat, matka sujui niio

oooelllsesli.

Ja kaiken yliooä iktaikojen Jumala, joka

soi meille hyvät Ilmat ja kaiken hyvän.

Soi kunniaksi Luojan,

nyt virsi kiitoksen.

Tään kaiken hyvän tuojan

ja suojan ainaisen.

Ja tottahan se jo syntyikin, kun edes-

auttamia oU 14. Syntymäpäivä oU marras-

kuun 6. 1975.

Seukol tahtovat kertoa, että kokoonluml-

oen oo kaikille avoin. Osoite oo: Iokeri-

kotl Karjatatalo. Aika: joka torstai klo 13—
15. Tämän vuoden puolella kokooooumme
aloa joulukuun tl päivään saakka. Uuden
vuoden puolella aloitamme jälleeo tammi-
kuun 15 p:oä so. torstaina samaao aikaan.

Juomme kahvia ja rupattelemme alkuun

päästäksemme. Virsi ja Raamatun tai us-

konnolliseo kirjan lukeminen tulevat ole-

maan ohjelman lähtökohtloa. Yhdessäolo

kaavoitettiin jatkuvaksi keskustellee». Ke-
oellä oo muassaan runo, kenellä tuettavaa.

Ehkä jollakin oo henkilökohtainen ongelma,

jonka haluaa kertoa; Uo, jota purkaa. Kuka
taas tahtoo muistella meooeltä vainetla tms.

Olemme ryhmänä koolla ja tahdomme pyr-

kiä toloen toisemme kanssa tavotleeseeo

:

»Me yhdessä autamme teitä teidän Uooo-

oe». (2 Kor. 1: 24.) Yhdessäolomme päätäm-

me aina kiitosvirteen.

Seukko-seuralla oo parikin vetäjää, on

sihteeri, rahastonhoitaja ja emäntiä aina

pari vuorollaan. Ryhmässä ilmoittautui

eräs osanottaja Isännäksi ja lupautui mm.
tuolien järjestäjäksi. Uudeo vuodeo alussa

palataan vetäjän vallotaao vietä uudelleeo.

Nälo se perustamlneo kävi — että siltä

vaan. Seukko-seurassa oo olin rattoisaa.

Saoomme sinullekin, oletpa mies tat oat-

oen, että tervetuloa, SEUKKO!

LAHJOITUS
INKERILÄISTEN viestille

Emilia Stmponen on tukenut Viestiä

400 mk:Ua.

VlesU kiiltää tuesta.



AJANKOHTAISIA ILMOITUKSIA

Osallistu sävellahjaan

Auta meitä näkemään
Sävellahiakooserttieo kautta kootaao varoja maamme ensimmäiseo oäöo-

kuotoutuskeskukseo perustamiseeo 10. tl. 1975 — 10. 1. 1976.

Silmätapaturmao iätkeeo vammautuout heokitö ei osaa käyttää ateotuoutta

oäkökykyääo. Näöokuntoutuskeskuksessa iätfellä otevaa näköä pystytääo kui-

teokio kuotouttamaan siioä määrio, että useassa tapauksessa heokitö pystyy

lälleeo lukemaan ia kirjoittamaan ja voi palata työetämään.

Peräti 93 prosenttia heikkonäköisistä voi saada apua näköongetmiinsa
näönkuntouttamisesta.

Savellahan avutta voit patauttaa tuhansitte heikkonäköisitle kyvyn tukea

ja kirjoittaa.

Toivo, tervehdi, haasta ja ota haaste vastaan.

Sävellahja 22.000 odottaa suoritustasi.

SOKEAIN KESKUSLIITTO BY.

OMAISIA ETSITÄÄN

Etsitään Mari Ntkkarista, synt. Inkerin

Tuuterissa, Repnlan kyiässä n. t923. Asu-
nut Karkkilassa vunsina t943—44. Vastauk-

set rva Katri Kaipiainen (n.s. Sappilalnen),

Tesnmajärvenkatu 20 D 65, 333t0 Tampere
3t.

Oikaisu

Inkeriläisten Viestin tnkakuun nu-

merossa sivulta 6 ja 9 «Vanha kuva
kertoo» kirjntttajatte nn sattunut inhi-

millinen erehdys: Tnpt Huttarista nn

tullut Vlhtnrt Hutterl ja hänen kirjai-

iijanlmensä nn Lea Hetn eikä Leo
Hetn. Hänen klrjallijatoverinsa arvns-

leUvat häntä, että hän ei uskalla

käyttää miehistä nimeä, vaan kutkee

naisten hameissa. — Heidän välissään

nteva pikku tyttö nn Irja Savntalnen.

Se el nle heidän tyttiinsä, vaan Tnpin
sisaren tyttii, kuuleman mukaan kaksi

vuntta sitten Mnsknvassa kunllul.

HELSINGIN PAIKALLISOSASTO

Tammikuun kuukausitiiaisuus 25. t. -76.

TERVETULOA.

TAMPEREEN PAIKALLISOSASTO

Vunslknknus t6. t. Tilaisuus alkaa kln t4

Kalevan klrknn hunneessa n:n 9.

Johtokunta.

JOUKOSTAMME POISTUNEITA

Juhn Pöntönen, synt. 24/tt t699, kunll

Borästssa 3/6 t975.

Snfia Uski, synt. t2/6 t697 Venjoeila,

kunli Bnräsissa 24/6 t975.

Pekka Knrkklnen, synt. 5/3 1695, kunii

Miitnlyckessä 30/6 t975.

Nlkntat Iknnen, synt. 24/6 t9t6, kunli

Bnr&stssa t4/tt t975.

Ainn Hämäläinen, synt. t3/t0 t9t2, kunli

Llndnmessa 9/tt t975.

Leo Leltzinger, synt. 23/3 t929, kunii

Mölndalissa t7/tt t975.

Jaakkn HuU, synt tO/tO t696, kunll

Bnräsissa 20/11 1975.

Maria Värkki, synt 12/7 1905, kunll Möln-

lyckessä 24/11 1975.



Tilaa asiamiehiltämme

Inkeri-aiheista kirjallisuutta

Levitä Inkeri-tietoutta

Sulo Haltsonen ym. Inkerin seinäkarttoja 2,50

Inkerin suomalaisten historia 50,— Inkerin vaakunoita e,—
Saini Lanrikkata Inkerin lippoja 4,

—

Rovasti S. J. Lanrlkkalan elämäkerta t4.— Inkerin postimerkkejä

Aapo tbo sarja 20,—

Hletajyvä, valitat nmot to— Adresseja 7,

—

Hetll Snomlnen Inkeriläisten Viesti vuo-

Mooses Pntron elämäkerta 3,80 deksi t976 olisi syytä ti-

lata. Hinta 15.—.
A Metlälnen
Inkerin EvXnt. ktrkon SSS v. muisto- Hinnat kruunuissa vallit-

julkaisu 20,— sevan kurssin mukaan.

Äänilevyjä Pääaslamlehef
Inkerikuoro
Nouse Inkeri ym. 7,30 Ruotsissa Armas Paakkonen

Lauri Santtu Suomessa Hannn Vironmäki
Murrejuttuja 7,80 osoitteet sivulla 2.

inkeriläisten viesti

OSOtTEOSASTO
tNKERIKOTt
KÄPYLÄNKUJA t

00610 HELSINKI 6t

PUH. 793 796. MAANANTAISIN MUISTAKAA
KLO 17— t9.

MUUTATTEKO? testamenteilla ja lahjoituksilla

Inkeriläisten Stvistyssäätiötä.

KIINNITTÄKÄÄ TÄHÄN OSOI-
TE VIIMEKSI SAAMASTANNE Testamenttiasioissa voi kysyä

INKERILÄISTEN VIESTISTÄ neuvoja päätoimittajalta, Kirkko-

KIRJOITTAKAA ALLE UUSI herra Matti Vironmäeltä, puh.
OSOITTEENNE JA POSTITTA-
KAA MEILLE ENSI TILASSA. 631285.

NtMt

UUSt LÄHIOSOITE

UUSt POSTITOIMIPAIKKA


